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Zjednoczone siły ustrońskich chórów, solistów, muzyków gwarantowały sukces „Okruchów po kolędzie”.                          Fot. M. Niemiec

(cd. na str. 2)

Rozmowa z posłem Czesławem Gluzą (cz. 2)

SEJMOWA  GOTOWOŚĆ
Jak wygląda działalność pozaparlamentarna posła Czesława 
Gluzy? 
Zdaje sobie sprawę z tego, że wyborcy oczekują aktywności. Jeśli 
chodzi o np. występy telewizyjne, to dziennikarze znają już pewne 
twarze, mają swoich ulubionych rozmówców. Myślę jednak, że 
jeżeli ma się coś ciekawego do powiedzenia i jest się dobrym roz-
mówcą, to dziennikarze danym posłem się zainteresują. Obecnie to 
tak wygląda, że jest to pogoń za znanymi twarzami, albo twarzami 
nowymi, ale kontrowersyjnymi. Mieliśmy istny festiwal posłów  
i posłanek z Ruchu Palikota. Tak działają dzisiejsze media. Ogląda-
my programy z przekrzykującymi się politykami, ale dobrze czu-
jącymi się we własnym gronie, z tym, że jakiejś świeżej myśli tam 
nie znajdziemy. Tak ustawiają to stacje telewizyjne. Natomiast do 

13 stycznia o godz. 17.30 w Innsbrucku zapłonie znicz I Olim-
piady Młodzieży w sportach zimowych. Wśród uczestników zna-
lazła się narciarka alpejska Katarzyna Wąsek z Ustronia. Polska 
będzie reprezentowana w: biathlonie – 4 osoby, łyżwiarstwie 
szybkim – 4 osoby, skokach narciarskich – 2 osoby (chłopak  
i dziewczyna), kombinacji norweskiej – 1 osoba, biegach narciar-
skich – 2 osoby, saneczkarstwie – 4 osoby, narciarstwie alpejskim 
– 2 osoby (poza K. Wąsek wystartuje Andrzej Dziedzic). 

W sumie w Innsbrucku rywalizować będzie 1.058 sportowców 
z blisko 70 krajów. Rozegrane zostaną 63 konkurencje. Młodzi 
sportowcy zamieszkają w wiosce olimpijskiej. W 13 budynkach 
czekają na nich 444 pokoje. Dziewczęta w narciarstwie alpejskim 
startować będą: 15 stycznia w superkombinacji, 17 stycznia  
w slalomie równoległym, 18 stycznia w gigancie i 20 stycznia 
w slalomie. 

Olimpiada kończy się 22 stycznia.                                    (ws)
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Skała. Podobno pierwszy do 
jej ciemnego wnętrza wszedł 
góral Bujok.
   
Pierwsza para RP nie zawitała 
w Beskidy w okresie świą-
teczno-noworocznym, choć 
wiślańscy górale szykowali się 
na przyjęcie Bronisława Ko-
morowskiego i jego małżonki 
Anny. Na przeszkodzie stanęła 
choroba prezydenta, a do tego 
warunki narciarskie na wiślań-
skich i istebniańskich groniach 
nie były najlepsze. 

Niewiele ponad 30 tys. zł wy-
dano w Cieszynie na zorga-
nizowanie powitania nowego 
roku na rynku. Był koncert  

i  pokaz sztucznych ogni,  
a przed ratuszem zebrało się 
około tysiąca osób, by złożyć so-
bie życzenia i wypić szampana.  
 
Pierwszy na Śląsku Cie-
szyńskim zajazd stanął przy 
„ustrońsko-trzynieckiej drodze 
powiatowej, za zamkiem, a na-
przeciw góry Pazuch”, jak na-
pisano w starym przewodniku. 
Tym miejscem był Dzięgielów,  
a zajazd został otwarty około 
1870 roku.

Uczniowie Szkoły Podsta-
wowej nr 6 w Cieszynie Pa-
stwiskach dostali prezent pod 
choinkę w postaci komplek-
su boisk „Orlik”. Z obiek-

tów będą korzystać również 
dorośli, bowiem w tej części 
Cieszyna nie było dotąd te-
renu sportowo-rekreacyjnego  
z prawdziwego zdarzenia.

W XVII wieku Brenna miała 
więcej „sałaszy”, niż dwukrot-
nie większa Wisła. Władzę 
dzierżyli wtedy pasterscy wo-
jewodowie. 
 
W Lesznej Górnej najstarszym 
zabytkiem jest płyta nagrobna 
z 1678 roku na przykościel-
nym cmentarzu. Uwagę zwra-
ca też późnobarokowa figura 
św. Jana Nepomucena stojąca 
przed kościołem po drugiej 
stronie drogi.        (nik) 

Tragiczny okazał się przełom 
starego i nowego roku na dro-
gach powiatu cieszyńskiego. 
Śmierć w wypadkach poniosły 
cztery osoby, a kilka zostało 
rannych. 
  
Największa na Śląsku Cie-
szyńskim jaskinia, znajduje 
się w Wiśle i ciągnie się aż 
do Żywca. To Malinowska 

*    *    *

dyskusji stricte merytorycznych partie desygnują swoich speców 
i nie są to posłowie nowi. Wiadomo, kto się będzie wypowiadał 
o służbie zdrowia, kto o finansach, a kto o kulturze. Ponadto jest 
rzecznik klubu parlamentarnego. Wracając do działalności publicz-
nej, to dla mnie bardzo ważny pozostaje Śląsk Cieszyński. Może 
tego nie widać, ale trzymam rękę na pulsie, czego dowodem mój 
udział w wyjeździe do Katowic na negocjacje kontraktu z NFZ. 
Temu służyło też moje błyskawiczne spotkanie z szefem NFZ 
Jackiem Paszkiewiczem, czy z wiceministrem zdrowia Jakubem 
Szulcem. Mogłem przedstawić racje, przekazać do rąk własnych 
pisma. W ten sposób problemy najistotniejsze dla naszego powiatu 
nie trafiają do szuflady urzędnika, ale na biurko szefa. 
Niewiele osób o tym wie.
To działania niewidoczne i zdaję sobie sprawę z tego, że dziś 
ocenia się ludzi poprzez to, czy istnieją w mediach. Stąd typowo 
medialne zachowania posłów, jak np. 30 grudnia podczas burzli-
wego posiedzenia Komisji Zdrowia, gdy to pojawili się posłowie 
nie będący członkami Komisji. Mimo że sprawa była już wcześniej 
omówiona i wyjaśniona, ktoś zadaje pytanie na ten temat, by tylko 
zostać odnotowanym. Nawet nie czeka na odpowiedź, bo jest dzień 
przed sylwestrem, a on śpieszy się na pociąg. U mnie wywołuje to 
absmak, ale może trzeba się tego nauczyć. Zresztą potem widziałem 
to pytanie w programie informacyjnym.
Trudno się dziwić mediom, że chcą być interesujące, a dla 
większości burzliwy spektakl polityczny zawsze będzie chętniej 
przyjmowany niż poważna dyskusja merytoryczna, której nikt 
nie ogląda, a jak się ukaże w prasie, to nikt nie przeczyta.
Demokracja medialna ma swoje prawa. Tworzy się spektakl 
polityczny, a nie merytoryczny. To jest nie do uniknięcia, bo ton 
nadają media. Ma to swoje skutki uboczne, gdy zdamy sobie 
sprawę z tego, na jakim poziomie rozgrywa się debata medialna. 
Najczęściej jest to poziom bardzo prostego przekazu i ocen bez 
dyskusji merytorycznej. Prościej jest uderzyć tytułem, informacją 
niż prowadzić dyskusję. Z tym trzeba nauczyć się żyć i próbować 
się w tym znaleźć, by wyborcy wiedzieli, że się w ogóle istnieje. 
Stąd dużo łatwiejsza rola posłów opozycji. W dyskusji nad lekami 
refundowanymi, niewielu wiedziało o co chodzi, a wszyscy się 
wypowiadali.
Bo też listę ogłoszono 24 grudnia po południu.
A negocjacje trwały do ostatnich chwil. Nagle nastąpiło uderzenie 
medialne, pojawiły się stanowiska samorządów zawodowych, 
mimo że ustawa ma już kilka miesięcy. To ciekawe doświadczenie, 
zresztą jestem za ujawnianiem interesów różnych grup. Co dla 
kogo jest niekorzystne, jak starają się na kształt ustawy wpływać, 
kto straci dochody.
Czyli jesteś za jawnością działań lobbystycznych?
Niech zainteresowani pokazują swoje interesy, demokracja to też 
starcie grup interesów. Gorzej, gdy wszystko dzieje się pod po-
wierzchnią i wykorzystuje się niejawne mechanizmy forsowania 

swoich spraw. A rynek leków to potężne pieniądze, potężna gra 
interesów. Polacy są społeczeństwem jeszcze biednym, a płacili 
za leki najdrożej w Europie, zwłaszcza za te importowane. 
Media to jedno, ale czy będziemy mogli uczestniczyć bezpo-
średnio w spotkaniach z posłem?
Na pewno tak. Nie zamierzam jednak uprawiać sztuki dla sztuki, 
jak to niektórzy ćwiczyli, by odnotować fakt spotkania. 
Z jakimi sprawami możemy się zgłaszać do biura poselskiego 
w Cieszynie?
Ludzie zwracają się do mnie z różnymi sprawami. Do każdego 
posła trafia masę apeli, postulatów, stanowisk. Są sprawy typowo 
dotyczące regionu, jak wysokość kontraktu Szpitala Śląskiego czy 
remont drogi w Wiślicy. Poseł to nie tylko reprezentant całego 
społeczeństwa, ale także społeczności lokalnych mających swoje 
bolączki, często przez urzędy rozwiązywane po najmniejszej 
linii oporu. Są też jednostkowe sprawy ludzkie, a jest ich bardzo 
dużo, nie zawsze rozwiązywane po myśli mieszkańca i one do 
mnie trafiają. 
Jak biuro jest zorganizowane?
Jest zatrudniony asystent, mam kilku asystentów społecznych. 
Może jest mi o tyle łatwiej, że miałem wcześniej rozeznanie wielu 
spraw, nimi żyłem jako starosta. Trafiają do mnie sprawy z powiatu 
bielskiego, gorzej znam sprawy dotyczące powiatu żywieckiego 
i pszczyńskiego. W naszym powiecie trudniejsze sprawy znam  
z pracy w starostwie. Będę się starał mieć jak najwięcej współ-
pracowników, żeby docierało do mnie to, co aktualnie się dzieje, 
a niewątpliwie bardzo ważna będzie współpraca ze środowiskami 
fachowymi. Jako że jestem w sejmowej komisji zdrowia, posiłkuję 
się eksperckimi opiniami środowisk medycznych.
Miejscowych?
Nie tylko. Są tematy bardzo ogólne, jak np. Narodowy Program 
Zwalczania Chorób Nowotworowych. Najpełniejsze są opinie 
ludzi zajmujących się daną sprawą, mających doświadczenie 
urzędnicze. Tu nie chodzi o leczenie, tylko o sposób rozwiązania, 
organizacje, podział pieniędzy, przydział sprzętu. Wiadomo, że 
zwalczanie chorób nowotworowych leży mi na sercu, bo nasz 
teren jest endemicznie nimi zagrożony. Tymczasem niewiele 
osób o tym wie, że statystyki w naszym powiecie są bardzo złe, 
a opieka jest kiepsko zorganizowana. Mam nadzieję także na 
kontakt ze środowiskami prawniczymi, bo jestem w Komisji 
Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Jedno zastrzeżenie: rolą posła 
jest reprezentowanie interesu ogólnego, a nie branżowego.
Ale trudno odciąć się od własnego terenu.
Mówię o niektórych środowiskach, bo zauważyłem, że są po-
słowie przedstawiający wyłącznie stanowisko wybranych grup 
zawodowych. Patrząc na ustawę o lekach refundowanych, mie-
liśmy ewidentny przechył w kierunku środowisk lobbystycznych. 
Tymczasem ja chcę swoją rolę wypełniać w sposób jak najbardziej 
bezstronny.
Dziękuję za rozmowę.                 Rozmawiał: Wojsław Suchta
Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Czesława Gluzy mieści się 
w Cieszynie, ul. Bobrecka 27/51. Czynne jest w poniedziałek, 
wtorek i piątek od godz. 9 do 15.

*    *    *

*    *    * *    *    *

SEJMOWA  GOTOWOŚĆ
(cd. ze str. 1)

*    *    *

*    *    *

*    *    *
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2 I 2012 r.
Strażnicy miejscy zauważyli, że 
spalona jest część przystanku przy 
ul. Cieszyńskiej. Zgłosili to odpo-
wiednim służbom.
2 I 2012 r.
Ciąg dalszy posylwestrowych znisz-
czeń. Podczas patrolu stwierdzono, że 
zniszczone są kosze na śmieci i znaki 
w Polanie, w okolicach kładki wiszą-
cej prowadzącej na Jaszowiec.
4 I 2012 r.
Znów zauważono poniszczone 
kosze na śmieci w Jaszowcu przy 
ul. Wczasowej. Wyglądały jakby 
przejechał przez nie samochód.
5 I 2012 r.
Mandatem w wys. 50 zł ukarano 
właściciela psa, który wypuścił go 
bez opieki na ul. Daszyńskiego. 
5 I 2012 r.
Przeprowadzono rozmowę z kie-
rownikiem jednej z budów w spra-
wie uporządkowania terenu. Silny 
wiatr porozrzucał po okolicy mate-
riały, które polecono posprzątać.
6 I 2012 r.
Zaczął padać śnieg. Strażnicy 
sprawdzali prawidłowe odśnieżanie 
dróg i chodników oraz posypywanie 
tych ostatnich. 
7 I 2012 r.
Mandatem w wys. 100 zł ukarano 
osobę, która rozpaliła ognisko  
i wrzucała do ognia śmieci. Miało to 
miejsce przy ul. Kuźniczej.
7 I 2012 r.
Mandatem w wys. 100 zł ukara-
no mężczyznę, który pił alkohol  
w miejscu publicznym przy ul. 
Daszyńskiego.
8 I 2012 r.
Strażnicy pomagali w organizacji fi-
nału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Przewozili wolontariuszy 
i pilnowali, żeby nic im się nie 
stało.                                   (mn) 

Piotr Grzywaczewski lat 43 ul. Sztwiertni
Kazimierz Miśkiewicz lat 84  ul. Dobra

CI, KTóRZy oD NAS oDeSZlI:

4 I 2012 r. 
W godzinach wieczornych z samo-
chodu vw golf na ul. Daszyńskiego 
skradziono przednie reflektory.
4 I 2012 r. 
O godz. 3.00 włamano się do stacji 
diagnostycznej przy ul. Cieszyń-
skiej.
6 I 2012 r. 
W godzinach popołudniowych 
poprzez podważenie drzwi taraso-
wych włamano się do mieszkania 
prywatnego przy ul. Wantuły.
6/7 I 2012 r.
Włamano sie do sklepu przy ul. 
Baranowej.
7 I 2012  r.
W godzinach popołudniowych 
włamano się do domu przy ul. Do-
minikańskiej.
8/9 I 2012 r. 
Włamano się do baru w Nierodzi-
miu przy ul. Kreta.
Wcześnie zapadający zmierzch  
i konieczność wlączenia światła 
sprawia, iż sprawcy włamań po-
siadają rozpoznanie czy w budyn-
ku przebywają mieszkańcy. Jeżeli  
w pobliżu zabudowań widzimy 
osoby nie wychodzące z pojaz-
dów, osoby których zachowanie 
wydaje się podejrzane, prosimy 
o pilny telefon do Komisariatu 
Policji w Ustroniu 33 856 38 10 
lub 997.

PolICJA  tel. 856 38 10

ZAKłAD PoGRZeBoWy
leszek Kubień

biuro czynne:  pn-pt 8.00-15.00 sob 9.00-12.00

ul. Daszyńskiego 11, Ustroń
tel. całodobowy: 33 854 44 75, tel. kom.  502 715 339

współpraca z krematorium Ostrava, kwiaty, wieńce

  CZĘŚCI  SAMoCHoDoWe
NOWE I UŻYWANE  DUŻy WyBóR SUPeR CeNy

TłUMIKI wymiana - 1 zł* 
POLECA FIRMA MIX I FoTA- SKoCZóW HARBUToWICe 222
Klienci indywidualni za jednorazowy zakup powyżej 200 zł

w miesiącu grudniu i styczniu otrzymają zimowy 
5 litrowy płyn do spryskiwaczy za symboliczne 1 zł

tel. - 33-8584657/8547069, kom - 728841738
CZĘŚCI Do SAM. CIĘŻARoWyCH 

tel. - 33-8189100, kom - 606912567
ZAPRASZAMY 8-18 sob. 8-14 www.autoczesci.biz.pl

BADANIA loGoPeDyCZNe  
Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu zaprasza na bezpłatne 

badania logopedyczne 2.02.2012 (czwartek). Chętni proszeni 
są o rejestrację telefoniczną pod numerem 607737488 lub (33) 
85842340. W czasie spotkania możliwość obejrzenia gier edu-
kacyjnych i zabawek z drewna.

*    *    *

*    *    *

Pani Beacie Grzywaczewskiej
najszczersze kondolencje
z powodu śmierci męża

śp. Piotra Grzywaczewskiego
składają

 Zarząd i Pracownicy 
Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń” S.A.

ZAGINĄł PIeS 
NAGRoDA !!!!

W nocy  z 1/2 stycznia w Wiśle zagi-
nął mój piesek - biały w typie szpi-
ca, tylko b. szczupły. Wystraszył 
się huku petard. Znak szczególny: 
brak zębów. Z natury bojaźliwy. 
Wabi się Fart. Gdyby ktoś zna-
lazł takiego psiaka, bardzo proszę  
o kontakt bez względu na porę. Na 
znalazcę czeka nagroda pieniężna.  Tel. 668 138 341

W budynku administracji SM „Za-
cisze” na os. Manhattan, gdzie 
m.in. siedzibę ma Straż Miejska 
zamontowany został domofon. 
Na razie nie działa prawidłowo  
i trudno dostać się do strażników. 
Trzeba uzbroić się w cierpliwość. 
Gdy nie uda im się otworzyć drzwi 
automatycznie, zejdą otworzyć je  
w tradycyjny sposób. 

WyKłAD AleKSANDRA DoRDy 
25 stycznia (środa) o godz. 17.00 odbędzie się w Oddziale 

Muzeum Ustrońskiego„Zbiory Marii Skalickiej” na Brzegach 
kolejny wykład z cyklu przyrodniczo-ekologicznego „Przyroda 
bliska i daleka”. Tym razem wykładowcą będzie znany i ceniony 
przyrodnik i ekolog Aleksander Dorda, mówić będzie o drzewach. 
Organizatorzy proszą o liczne przybycie.

                  BeZPłATNe KURSy I SZKoleNIA 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustroniu w 2012 r. 

zamierza ponownie  przystąpić do realizacji projektu systemo-
wego „Nowe możliwości dla Twojej przyszłości”. W związku  
z tym zaprasza osoby zainteresowane bezpłatnymi szkoleniami 
z zakresu treningu kompetencji społeczno – zawodowych oraz 
kursami zawodowymi do kontaktu z Ośrodkiem, który mieści się 
w Ustroniu przy ul. M. Konopnickiej 40. 

Projekt jest kierowany do mieszkańców Ustronia, przede 
wszystkim do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo lub 
w szczególnych przypadkach do osób pracujących.

Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 7.30 do 15.30. Szczegółowe informacje pod nr. telefonu:  33 
854- 26 -34.

WAlNe  I  SPRAWoZDAWCZe
Zarząd Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Ustroń” zwołuje 

walne zebranie sprawozdawcze. Pierwszy termin wyznaczony jest 
na wtorek, 31 stycznia na godz. 16.00, drugi na ten sam dzień, 
godz. 16.15. Zebranie odbędzie się w świetlicy Szkoły Podstawo-
wej nr 5 w Ustroniu, ul. Szkolna 1. Prezes Marek Konował prosi 
o pewne przybycie ze względu na ważność omawianych spraw.  

*    *    *
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prZEkAżciE  SObiE  ZNAk

uWAGA  NA  ZłOdZiEi

Za oprawę muzyczną odpowiadał Janusz Śliwka.                                            Fot. M. Niemiec

Finał koncertu kolęd.                                                                                          Fot. M. Niemiec

Seria włamań wstrząsnęła ostatnio miesz-
kańcami miasta. Okradzione zostały pry-
watne domy przy ul. 3 Maja, ul. Wantuły, 
sklep Spar w Polanie oraz sklep spożywczy 
przy ul. Daszyńskiego za budynkami Kuź-
ni. W ostatnią sobotę ucierpiała rodzina  
z Hermanic. Jak mówi rzecznik Komendy 
Powiatowej Policji asp. Rafał Domagała, 
włamania do sklepów i do domów raczej 
się ze sobą nie łączą. Jednak te drugie mogli 
przeprowadzić ci sami sprawcy. 

W Hermanicach złodzieje prawdopodob-
nie obserwowali budynek, bo włamali się  
w momencie, gdy wszyscy domownicy wy-
jechali z towarzyską wizytą. Nie weszli od 
strony głównej ulicy, a od tyłu przez pola. 
Sforsowali drzwi i splądrowali dom od 
piwnic po strych. Szukali skrytek, zaglądali 

w każdy kąt. Powyrzucali dokumenty i inne 
rzeczy z szuflad i szaf. Nanieśli mnóstwo 
błota i zrobili wielki bałagan. Ich łupem 
padł służbowy sprzęt komputerowy i, co 
najboleśniejsze dla pani domu, stara biżu-
teria należąca do jej matki, przedstawiająca 
wartość jedynie sentymentalną. W domu 
nie było gotówki. Jak twierdzą członko-
wie rodziny, takie włamanie to szok. Żal 
rodzinnych pamiątek, choć najważniejsze, 
że nikomu nic się nie stało. Ucierpiał pies, 
którego włamywacze chcieli uciszyć. Nie 
dał się, wybiegł do ogrodu i bardzo głośno 
szczekał. W szoku są też sąsiedzi. Ulica 
jest ściśle zabudowana, jednak tendencja 
do chronienia prywatności, tworzenie ży-
wopłotów sprawia, że nie widać, co się 
dzieje u sąsiadów. 

Poszkodowani zgłosili policjantom, któ-
rzy prowadzą dochodzenie, że w okolicy 
był widziany samochód z obcymi rejestra-
cjami. Aspirant Domagała podpowiada, że 
takie numery najlepiej zapisać albo nawet 
zrobić zdjęcie. Apeluje, żeby zawsze zgła-
szać, gdy w okolicy pojawiają się podej-
rzanie zachowujące się osoby, zbyt długo 
parkujące samochody i jakiekolwiek znaki, 
mogące wskazywać na obserwowanie do-
mów przez złodziei. Zapewnia, że każdy 
sygnał będzie sprawdzony. Informacje 
można podawać anonimowo.
- „Nie reagujesz – akceptujesz” tak brzmi 
hasło, mające uwrażliwić ludzi na wykro-
czenia, przestępstwa, których są świadka-
mi, ale też różne niepokojące znaki, sygnały 
– mówi R. Domagała. – Bez wsparcia  
i współpracy społeczności lokalnych żadna 
policja świata nie poradzi sobie z przestęp-
cami. Informacje od sąsiadów czy samych 
poszkodowanych są bezcenne. 

                                   Monika Niemiec

- Dzielić się opłatkiem, powiedz mi, co 
to znaczy? 
- To dobrze życzyć innym i wszystko im 
przebaczyć. 

Mówiły przed finałową piosenką solistki 
występujące w kolejnym Ekumenicz-
nym Koncercie Kolęd „Okruchy po kolę-
dzie”, który co dwa lata organizowany jest  
w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka”, 
kościele ewangelickim Apostoła Jakuba 
i kościele katolickim pw. św. Klemensa. 
Chwilę potem rozbrzmiały słowa: „Ten 
szczególny dzień się budzi, niosąc ciepło 
w każdą sień…” i już wszyscy wiedzieli, 
że za chwilę będą wstawać, chwytać się 
za ręce i śpiewać: „Choć tyle żalu w nas, 
i gniew uśpiony trwa, przekażcie sobie 
znak pokoju, przekażcie sobie znak.” I wy-
starczyło spojrzeć na twarze ludzi, którzy 
szczelnie wypełnili salę widowiskową, by 
mieć pewność, że bardzo poważnie pod-
chodzili do tych słów i przez uścisk dłoni 
przekazywali sobie tylko dobrą energię. 

A do takiego podniosłego stanu dopro-
wadzili słuchaczy artyści, którzy przez 
cały wieczór pięknie śpiewali kolędy: 
Chór Ewangelicki pod dyrekcją Krystyny 
Gibiec, Chór Katolicki AVE pod dyrekcją 
Alicji Adamczyk, Estrada Ludowa „Czan-
toria” pod dyrekcją Danuty Zoń-Ciuk, 

soliści – Halina Szarowska, Anna Puzoń, 
Maria Kiecoń, Andrzej Sikora, Barbara 
Kossakowska, Maria Górniok i Aleksandra 
Malina. Również muzycy, którzy towa-
rzyszyli „Czantorii”: Ewa Zachar, Joanna 
Chraścina, Piotr Śliwka, Jerzy Cholewa, 
Paweł Grzyb. 

Na zakończenie Danuta Koenig, która 
jest autorką scenariusza ustrońskiego 
koncertu kolęd, powiedziała:
- Oczywiście ten dzisiejszy koncert nie 
byłby tak piękny, gdyby nie oprawa mu-
zyczna, akompaniament i śpiew naszego 
kochanego Janusza Śliwki, któremu bar-
dzo gorąco dziękujemy.

Warto wspomnieć, że specjalnie na 
ten jeden wieczór powstała prawdziwa 
scenografia. Do tej pory przestrzeń sceny 
umiejętnie aranżowano kotarami, fotogra-
fiami, girlandami. Tym razem stanął na 
niej kościół zbudowany przez Zbigniewa 
Niemca i Andrzeja Piechockiego. W czasie 
koncertu ciekawie wykorzystano drzwi do 
świątyni, m.in. na skrzypcach grała w nich 
Ola Malina. 

Gdy J. Śliwka śpiewa z solistkami pasto-
rałkę „Okruchy po kolędzie” do słów Marii 
Czapińskiej i z muzyką Włodzimierza 
Korcza, wcale nie brakuje nam głosów 
Frąckowiak,  Majewskiej czy Wodeckie-
go. A gdy słyszymy: „A jutro pozbieramy 
okruchy po kolędzie, nadziei uczepieni, że 
może lepiej będzie”, stwierdzamy: lepiej 
być już nie może.         Monika Niemiec
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Zdaniem 
Burmistrza

O karnawale mówi burmistrz ireneusz 
Szarzec.

*    *    *
Początek roku to czas karnawału, za-

bawy, przygotowań do ferii zimowych. 
Karnawał w Ustroniu tradycyjnie zaczy-
na się sylwestrową imprezą na rynku, 
gdzie witamy wspólnie Nowy Rok przy 
dźwiękach muzyki i obserwując pokaz 
sztucznych ogni. Tegoroczna noc syl-
westrowa w naszym mieście obfitowała  
w wiele podobnych pokazów w różnych 
częściach miasta. Poza rynkiem moż-
na było obserwować sztuczne ognie na 
Zawodziu w dużych ilościach, ale także  
w centrum miasta jak chociażby przy pubie 
Angel’s. Co prawda mamy już za sobą 
największe nasilenie podobnych pokazów, 
ale zabawy trwają, więc chciałbym kolejny 
raz zaapelować o maksymalną ostrożność 
przy obchodzeniu się z materiałami piro-
technicznymi, by nie stwarzać zagrożenia 
dla bawiących się czy osób postronnych.

Już od pierwszych dni stycznia od-
bywają się w naszym mieście nowo-
roczne koncerty i liczne inne imprezy, 
jak choćby w ostatnią niedzielę Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy. Podzi-
wialiśmy koncerty kolęd, organizowane 
tradycyjnie co dwa lata. W tym roku 
ustrońskie chóry i artyści przedstawili się  
w koncercie „Okruchy po kolędzie”  
w MDK „Prażakówka” oraz kościołach 
Apostoła Jakuba i pw. św. Klemensa. Na 
czas karnawału program przygotowany 
został w domu kultury. Jesteśmy już po 
koncercie karnawałowym w charakte-
rystycznym klimacie operetkowym tak 
lubianym przez ustrońską publiczność. 

Rozpoczął się też sezon balowy. Wielu 
z nas będzie mogło bawić się na balach 
przygotowanych tradycyjnie przez szkoły, 
stowarzyszenia i innych organizatorów. 
Propozycje są bardzo różnorodne, przy 
czym chciałbym tu wyróżnić bale szkolne 
ze względu na ich istotną rolę w naszej 
społeczności. Przede wszystkim pozwa-
lają one bardziej związać rodziców ze 
szkołą swego dziecka. Pełnią też funkcję 
integracyjną. Rodzice mają okazję po-
znać się nawzajem, a reprezentują bardzo 
różne środowiska. Jednak bale to głównie 
zabawa i tej w jak najlepszej atmosferze 
chciałbym wszystkim życzyć.

To wszystko składa się na dość inten-
sywny program karnawałowy, a jedy-
nym brakującym elementem jest śnieg  
i zimowa pogoda, by po zabawie można 
było pojeździć na nartach czy wyjść na 
spacer i zażyć odpoczynku na świeżym 
powietrzu. Szczególnie istotne jest to  
w naszym mieście, gdzie śnieg sprawia, 
że goście chętnie do nas przybywają. 
Mam nadzieje, że prawdziwa zima w tym 
roku nas nie zawiedzie, choć początki nie 
są obiecujące.                    Notował: (ws) 

Do tradycji muzycznej Ustronia należą 
już koncerty inaugurujące kulturalnie 
Nowy Rok. Nie są to wprawdzie wyda-
rzenia na miarę noworocznych koncertów 
organizowanych przez Filharmoników 
Wiedeńskich od początku II wojny świa-
towej, a poświęconych głównie muzyce 
Straussów, ale zawsze jest odświętnie  
i elegancko. Galę organizują pracownicy 
Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka”, 
współpracuje kadra sąsiedniej restauracji 
„Angels”. W holu kelnerzy podają wino, 
a niektóre panie przygotowują specjalne 
kreacje na ten wieczór. 

W tym roku bawił i wzruszał teatr mu-
zyczny „Iwia”, który tworzą wykwalifiko-
wani i doświadczeni soliści, wywodzący 
się z Gliwickiego Teatru Muzycznego. Są 
to śpiewacy, aktorzy, tancerze, nauczyciele 
tańca, uczestnicy i laureaci konkursów re-
cytatorskich, festiwali muzyki operetkowej 
i piosenki aktorskiej, goście na festiwalach 
gwiazd sportu oraz w teatrach muzycz-
nych w kraju i za granicą, mistrzowie  
w sportowym tańcu towarzyskim, uczest-

nicy formacji tanecznych. Ich program 
opierał się na prostej fabule randki  
w ciemno odbywającej się w ekskluzyw-
nym hotelu, ale był to tylko pretekst do 
przedstawienia przebojów okresu mię-
dzywojennego. Były to utwory utrzymane  
w różnej stylistyce, pochodzące z różnych 
krajów, lat, ale łączył je duch szalonych lat 
20. i 30. Śląskim artystom udało się przy-
wołać klimat znany choćby ze słynnego 
„Kabaretu”, w którym Liza Minnelli pory-
wa śpiewem i tańcem, starając się odegnać 
myśli o zbliżającej się światowej tragedii. 
Na scenie w „Prażakówce” królował flirt, 
zaloty, opowieści panów o kobiecych 
wdziękach i podbojach oraz pań o silnych, 
męskich ramionach. Artyści przywieźli ze 
sobą scenografię, stroje, profesjonalnie 
nagrane utwory musicalowe i operetko-
we. Tak jak na wiedeńskim koncercie nie 
może zabraknąć „Marsza Radetzky’ego” 
tak w „Prażakówce” nie mogło zabraknąć 
atrakcyjnego finału, po którym wszyscy 
wznieśli toast szampanem za pomyślność 
w Nowym Roku.                             (mn)

Męsko-damskie przepychanki.                                                                          Fot. M. Niemiec

różne style, różne kostiumy.                                                                            Fot. M. Niemiec

kArNAWAłOWA  GAlA
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ObudZiĆ  MiASTO  ZE  SNu

31 grudnia 2011 r. odprowadzono na 
miejsce wiecznego spoczynku na cmen-
tarzu komunalnym w Cieszynie st. sierż. 
Mariana Mucharskiego.

Śp. Marian zmarł po ciężkiej chorobie, 
przeżywszy 75 lat, służąc społeczeństwu  
w milicji przez siedemnaście lat na róż-
nych posterunkach naszego powiatu. 

Urodził się w Cieszynie, a do Ustronia 
przybył z Pyskowic. Ożenił się z Mał-
gorzatą Fiedor i z tego związku urodziły 
się dwie córki Albertyna i Irena. Zmarły 
mieszkał w Ustroniu przez 17 lat zajmując 
mieszkanie w budynku ustrońskiego po-
sterunku MO. Następnie przydzielono mu 
lokal mieszkalny w Cieszynie. Jako młody 
funkcjonariusz, pełniący służbę na terenie 
naszego miasta, zasłynął z bohaterskiego 
wyczynu. 

W piątek, 4 grudnia 1964 r. objął służ-
bę od godz. 20.00. Mimo zimowej pory  
pojechał rowerem na patrol miasta i jego 

przysiółków. W ten wieczór miał szcze-
gólnie zwrócić uwagę na wszystkie go-
spody, gdyż bawili się w nich świętujący 
górnicy, i jak zwykle sprawdzić zabezpie-
czenia instytucji państwowych, placówek 
handlowych itp. Ot, taka zwykła rutyna. 
Na rowerze ziąb dawał się szczególnie 
we znaki. Postanowił, że rozgrzeje się  
w stróżówce w cegielni w Nierodzimiu, 
a potem w młynie „Na sypaniu”. Tam 
z telefonów przedzwoni dyżurnemu  
o przebiegu służby i uzupełni notatnik. 
Po drodze minął gospodę „Pod Lipka-
mi”, która była już zamknięta a ostatni 
jej goście podążali w kierunku Lipowca  
z pieśnią na ustach „Górnicze skarby pod 
ziemią”. Pomyślał, że została zakłócona  
cisza nocna, ale w dniu takiego święta nie 
przystoi, nawet stróżowi prawa, zwracać 
im uwagę. Jeszcze przed nim jedna go-
spoda, w której często zdarzały się bójki, 
a potem znów można ogrzać dłonie na 
portierni w Kuźni Ustroń. W tych czasach 
portiernia w Kuźni była miejscem, gdzie 
przez całą noc można było telefonować po 
karetkę pogotowia do chorującego członka 
rodziny czy z prośbą o przewóz rodzącej 
do szpitala, bądź wezwać milicję w przy-
padku przemocy domowej. Na portier-
niach zawsze częstowano gorącą herbatą. 
Trzeba jeszcze zboczyć na dworzec, czy 
nie czekają tam na pociąg jacyś poszuki-
wani, wylegitymować i spisać do notat-
nika. Na tartaku zaczaić się, czy ktoś nie 
wynosi desek przygotowanych na eksport.  
W prawdzie pracowała trzecia zmiana, ale 
nie zawsze kierownikom zmian udawało 
się przyuważyć kradzieże. Spojrzał na 
zegarek. O, już dochodzi 2.30. Niebawem 
skończy się wyjątkowo spokojna służba. 
Na ulicy nie spotkał żywego ducha, tylko 
od czasu do czasu przejechał samochód. 
Jeszcze do czwartej rano zdąży zrobić 
obchód  centrum. Zimny powiew wia-
tru od Czantorii lizał nieprzyjemnie po 
twarzy, a jazda po śliskiej nawierzchni  
w koleinach śniegu nie należała do przy-
jemności. Był na wysokości hotelu „Rów-

nica”. Pomyślał, że i tam trzeba zajrzeć, czy 
recepcjonistka wszystkich gości zdążyła 
wciągnąć do książki meldunkowej. Przyj-
rzeć się nazwiskom, adresom, fotografiom 
w dowodzie i wszystko to pokojarzyć  
z listami gończymi. Nagle zerknął w lukę 
między hotelem a księgarnią, mieszczącą 
się w budynku p. Flankowej i popatrzył na 
rynek. Blask ognia poraził mu oczy.

Przecież to ratusz się pali, a na parterze 
jest prywatne mieszkanie! Rzucił rower, 
który już mu tylko przeszkadzał. Biegł, 
odpinając kaburę z pistoletem. Przed 
drzwiami gmachu zorientował się, że so-
lidne podwoje są zamknięte, a rodzina śpi 
w najlepsze. Nie zastanawiając się zaczął 
strzelać raz, za razem, aby ich obudzić. 
Wystrzelał wszystkie naboje z magazyn-
ku. Musi zbudzić miasto ze snu, przecież 
wkrótce przybędzie ktoś, kto pobiegnie 
zawiadomić straż. On musi ratować co 
się da, nim przyjadą wozy strażackie. Na 
szczęście szybko przybiegła grupka osób 
z pobliskich domów i jedna z nich popę-
dziła do hotelu dzwonić po straż ogniową 
i na milicję. Dach coraz bardziej płonął. 
Nie namyślając się wiele, po przewodzie 
piorunochronowym wdrapał się szybko na 
piętro. Wybijając szyby kolbą pistoletu, 
wdarł się do środka. Zdawał sobie sprawę, 
że najważniejsze są księgi metrykalne, 
pieczęcie, maszyna do pisania i to trzeba 
w pierwszym rzędzie ocalić od żywiołu. 
Spalonych dokumentów nikt już nie od-
tworzy. Wraz z nimi spłonie bogata historia 
Ustronia i jego społeczności. Dym coraz 
bardziej dusił i gryzł w oczy. W biurze,  
z którego wynosił dokumenty i sprzęt, 
nagle pojawił się ogień, wszystko wokół 
zaczęło płonąć i temperatura otoczenia 
zaczęła gwałtownie wrastać. Wycofał się. 
Nie było już szans na dalszy ratunek akt  
i mienia. Gdy przyjechały straże, wyszedł 
im na spotkanie, czołgając się po pod-
łodze korytarza, gdyż tam resztki tlenu 
pozwoliły oddychać. Ogień jednak stra-
wił doszczętnie  pomieszczenie biurowe,  
a wraz z nim spłonęły roczniki 60-62 „akta 
zbiorowe małżeństw, urodzeń i zgonów”. 
Funkcjonariusza oblano wodą celem 
schłodzenia organizmu. W czasie walki  
z żywiołem nie doznał oparzeń. Gdy wie-
ziono go do domu, czuł jak woda chlupie mu  
w oficerkach. Mundur bohatera zniszczony 
i nasiąknięty dymem nie nadawał się już 
do noszenia. Na szczęście tego wyczynu 
nie przypłacił zdrowiem. Rozpisywały 
się o nim wszystkie gazety, a Komendant 
Główny MO awansował go ze stopnia 
plutonowego na sierżanta.

Warto przypomnieć, że odbudowa 
i przebudowa ratusza, który podwyższono 
o jedną kondygnację, trwała 4 lata. W tym 
czasie Prezydium Miejskiej Rady Naro-
dowej zajmowało pomieszczenia Hotelu 
Kuracyjnego przy ul. Hutniczej.

W roku 2005 dokonano ponownej prze-
budowy gmachu i zmiany jego wizerunku, 
który stał się wizytówką Ustronia.

Starszy sierżancie Mucharski, teraz 
tam z góry, spoglądaj na nowy kształt 
ustrońskiego ratusza, na jego włodarzy 
i mieszkańców, którzy zachowali Cię we 
wdzięcznej pamięci!         Maria Nowak

Marian Mucharski rozpoczął służbę w ustroń-
skiej milicji mając stopień kaprala.

ratusz lata 60-te.
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Prezentujemy kolejne zdjęcie z bogatych zasobów archiwalnych 
dawnych pracowników Kuźni wykonane na spartakiadzie zimowej 
zorganizowanej przez dział energetyczny zakładu w 1999 r.

Z przodu od lewej: Janusz Troszok, Józef Tomiczek, Antoni 
Karch, Czesław Szczurek, Dariusz Herzyk, Zdzisław Twardowski, 
Wiesław Paska; za nimi: Antoni Nadolny, Władysław Chwastek, 
Franciszek Juroszek, Artur Kojma, Roman Marszałek, Bolesław 
Branc, Leszek Marszałek, Leszek Branc, Stanisław Probosz, Zbi-
gniew Śliż, Jan Suszka, Jan Czyż, Bogdan Martyniak, Krzysztof 
Prutek, Krzysztof Gawlas, Andrzej Cieślar. Fotografię udostępnił 
i opisał Franciszek Juroszek, a znajduje się ona również w nowej 
książce o Kuźni, która jest do nabycia w Muzeum Ustrońskim. 

AUTO-KASACJA
wydawanie zaświadczeń

skup złomu i metali kolorowych
dojazd do klienta

Dębowiec, ul. Spółdzielcza 12
tel. 33/851 01 15, 795 522 245

U W A G A !
Burmistrz Miasta Ustroń przypomina o wynikającym 

z ustawy o  wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi obowiązku składania oświadczeń dotyczą-
cych sprzedaży napojów alkoholowych za 2011rok oraz 
obowiązku uiszczania pierwszej raty za sprzedaż napojów 
alkoholowych. Termin składania oświadczeń oraz płatności 
pierwszej raty upływa 31 stycznia 2012r.Płatności należy 
dokonywać w kasie Urzędu Miasta Ustroń (parter) lub 
przelewem na konto bankowe:  ING BANK ŚlĄSKI   
o/Bielsko-Biała  60 10501070 1000 0001  0102  5211  

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można ina-
czej” informuje, że podczas zbiórki publicznej przeprowadzonej  
od 19 do 21grudnia 2011 r.  w supermarkecie  „Careffour” i „We-
gar” w Ustroniu, na podstawie decyzji SOiZK.A.Ż 5311.13.11  
z dnia 16 grudnia 2011 r., wydanej przez Burmistrza Miasta 
Ustroń zebrano 732 zł. Dochód w całości przeznaczony zostanie 
na cele statutowe Stowarzyszenia. Zebrano również dary żyw-
nościowe: 10 kg cukru, 2 opakowania cukru pudru, 8 kg mąki, 
24 kg ryżu, 41 opakowań makaronu, 58 litrów soków i wód mi-
neralnych, 7 litrów oleju, 11 opakowań płatków śniadaniowych, 
1 kg płatków owsianych, 8 puszek owoców, 18 opakowań herbaty, 
3 opakowania kaszy, 7 puszek warzyw, 3 opakowania sosów, 
4 kostki masła i margaryny, 8 sztuk konserw mięsnych i rybnych, 
4 paczki kakao, 2 opakowania przypraw, 4 sztuki ketchupu, 
musztardy, majonezu, 56 opakowań słodyczy (ciastka, batony, 
cukierki, bombonierki, lizaki), 57 tabliczek czekolady, 15 kg owo-
ców (pomarańcze, mandarynki, banany, jabłka), 4 słoiki dżemów 
i czekolady, 7 litrów mleka, 14 opakowań budyniu, kisielu, gala-
retki, zup w proszku, proszku do pieczenia, 2 opakowania kawy, 
2 opakowania ciasta w proszku. Dary żywnościowe zostaną 
wykorzystane do przygotowania posiłków dla dzieci uczęsz-
czających codziennie do Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie 
„Można inaczej”. Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom 
oraz kierownictwu i pracownikom marketu  Carrefour oraz „We-
gar” w Hermanicach. Podziękowania składamy również  cukierni 
„Bajka” i „Bethlehem”. Dziękujemy też wszystkim osobom 
dorosłym i dzieciom zaangażowanym w akcję. 

ZbiórkA dlA 
dZiEci
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DoCHoDy
Dział Źródło dochodów § Plan dochodów ogółem
020 leŚNICTWo     1 200,00 
  Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 
 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 
 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 
 oraz innych umów o podobnym charakterze 
    0750  1 200,00 
600 TRANSPoRT I łĄCZNoŚĆ   901 840,00 
  Wpływy z różnych opłat 0690  20 000,00 
  Pozostałe odsetki 0920  100,00 
  Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące re- 
 alizowane na podstawie porozumień (umów) między jednost 
 kami samorządu terytorialnego 
    2320  781 046,00 
  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych  
 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 
 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 
 płatności w ramach budżetu środków europejskich  
    6207  100 694,00 

budżET  2012
UCHWAłA NR XV/157/2011 

RADy MIASTA USTRoŃ 
z dnia 22 grudnia 2011 r. 

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na rok 2012. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e, i, pkt 10 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 
i ust. 2 pkt 3, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 
późn. zm.) 

Rada Miasta Ustroń uchwala: 
§ 1. 

1. Dochody budżetu na 2012 r. w wysokości 57.877.206,71 zł 
w tym: 
1) dochody bieżące w wysokości 53.977.062,71 zł 
2) dochody majątkowe w wysokości 3.900.144,00 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 
2. Wydatki budżetu na 2012 r. w wysokości 58.672.379,21 zł 
w tym: 
1) wydatki bieżące w wysokości 49.554.479,21 zł 
2) wydatki majątkowe w wysokości 9.117.900,00 zł 
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 
3. Wydatki bieżące obejmują: 
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 40.097.183,27 zł 
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.863.625,00 zł 
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17.233.558,27 
zł 
2) dotacje na zadania bieżące 4.285.350,00 zł 
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.762.000,00 zł 
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej)  620.596,05 zł 
5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 
789.349,89 zł 
4. Wydatki majątkowe obejmują: 
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.117.900,00 zł 
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, 
2.167.850,00 zł o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  
o finansach publicznych (środków pochodzących z budżetu Unii 
Europejskiej) 

§ 2. 
1. Ustala się deficyt w budżecie miasta w kwocie: 795.172,50 zł 
2. Źródłem pokrycia deficytu będą kredyt i pożyczka w łącznej 
wysokości 795.172,50 zł, z tego kredyt 395.172,50 zł, a pożyczka 
-400.000,00 zł. 

§ 3. 
1. Ustala się łączną kwotę przychodów: 5.200.000,00 zł 
w tym: 
1) kredytu w kwocie: 3.000.000,00 zł 
2) pożyczek w kwocie: 2.200.000,00 zł 
3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek  
z lat ubiegłych 0,00 zł 
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów: 4.404.827,50 zł 
1) spłat kredytów 3.276.000,00 zł 
2) spłat pożyczek 1.128.827,50 zł 
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik 
nr 3 do uchwały. 

§ 4. 
Tworzy się rezerwy: 
1) ogólną w wysokości (na inne wydatki nieprzewidziane w budżecie) 
300.000,00 zł
2) celową w wysokości (na wydatki związane z zarządzaniem kryzy-
sowym) 130.000,00 zł 

§ 5. 
Dochody i wydatki budżetu obejmują: 
1) dotacje celowe i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, 
oraz planowane dochody związane z realizacją zadań zleconych, które 
podlegają przekazaniu do budżetu państwa -zgodnie z załącznikiem 
nr 4 do uchwały, 

2) dotacje celowe z budżetu państwa i wydatki związane z realizacją 
własnych zadań bieżących gmin -zgodnie z załącznikiem nr 5 do 
uchwały, 
3) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie po-
rozumień między jednostkami samorządu terytorialnego -zgodnie z 
załącznikiem nr 6 do uchwały, 
4) dotacje planowane do udzielenia -zgodnie z załącznikiem nr 7 do 
uchwały, 
5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych  
w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem 
nr 8 do uchwały, 
6) wydatki majątkowe wg źródeł finansowania -zgodnie z załącznikiem 
nr 9 do uchwały. 

§ 6. 
Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 
1. Kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występują-
cego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do 
łącznej wysokości 5.000.000,00 zł. 
2. Kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu 
do kwoty 3.000.000,00 zł. 
3. Kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 
i pożyczek do kwoty 5.000.000,00 zł. 
4. Kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finan-
sowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do 
łącznej wysokości 5.000.000,00 zł. 

§ 7. 
Upoważnia się Burmistrza Miasta do: 
1. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie 
występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu 
budżetu do łącznej wysokości 5.000.000,00 zł. 
2. Udzielania pożyczek podlegających zwrotowi w ciągu roku do 
kwoty nie przekraczającej 500.000,00 zł. 
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych 
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta. 
4. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień 
wydatków między działami. 

§ 8. 
1. Ustala się, że w ciągu roku budżetowego wpłaty dokonywane przez 
jednostki organizacyjne Miasta oraz inne podmioty i osoby fizyczne 
mogą być zaliczane na zmniejszenie wydatków budżetowych. 
2. Ustala sie termin przekazywania na rachunek budżetu Miasta 
dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne 
Miasta co najmniej dwa razy w miesiącu, tj. do 10-go i do ostatniego 
dnia każdego miesiąca kalendarzowego. 

§ 9. 
Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta. 

§ 10. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Przewodniczący Rady Miasta 
Stanisław Malina 
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630 TURySTyKA     1 834 200,00 
  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych  
 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 
 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 
 płatności w ramach budżetu środków europejskich  
    2007  1 834 200,00 
700 GoSPoDARKA MIeSZKANIoWA 3 072 500,0
  Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie  
 wieczyste nieruchomości 0470  200 000,00 
  Wpływy z różnych opłat 0690  35 000,00 
  Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 
 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub  
 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 
 oraz innych umów o podobnym charakterze 
    0750  860 000,00 
  Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 
 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
    0770  1 748 000,00 
  Pozostałe odsetki 0920  19 000,00 
  Wpływy z różnych dochodów 0970  60 500,00 
  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych  
 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 
 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 
 płatności w ramach budżetu środków europejskich  
    6207  150 000,00 
710 DZIAłAlNoŚĆ USłUGoWA   257 034,00 
  Wpływy z różnych opłat 0690  230 184,00 
  Wpływy z różnych dochodów 0970  26 850,00 
750 ADMINISTRACJA PUBlICZNA 197 434,79 
  Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 
 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 
 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 
 oraz innych umów o podobnym charakterze 
    0750  55 000,00 
  Pozostałe odsetki 0920  800,00 
  Wpływy z różnych dochodów 0970  10 120,00 
  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych  
 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 
 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub  
 płatności w ramach budżetu środków europejskich  
    2007  45 415,79 
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  
    2010  86 054,00 
  Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane  
 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz  
 innych zadań zleconych ustawami 
    2360  45,00 
751 URZĘDy NACZelNyCH oRGANóW  WłADZy PAŃ- 
 STWoWeJ, KoNTRolI I oCHRoNy PRAWA oRAZ  
 SĄDoWNICTWA     2 700,00 
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  
    2010  2 700,00 
754 BeZPIeCZeŃSTWo PUBlICZNe 
 I oCHRoNA PRZeCIWPoŻARoWA 12 600,00 
  Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycz- 
 nych  0570  9 000,00 
  Wpływy z różnych dochodów 0970  2 600,00 
  Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące  
 realizowane na podstawie porozumień (umów) między  
 jednostkami samorządu terytorialnego 
    2320  1 000,00 
756 DoCHoDy oD oSóB PRAWNyCH, oD oSóB  
 FIZyCZNyCH I oD INNyCH JeDNoSTeK NIePoSIA- 
 DAJACyCH oSoBoWoŚCI PRAWNeJ oRAZ Wy- 
 DATKI ZWIĄZANe Z ICH PoBoReM  31 621 411,00 
  Podatek dochodowy od osób fizycznych 
    0010  13 366 111,00 
  Podatek dochodowy od osób prawnych 
    0020  500 000,00 
  Podatek od nieruchomości - os. fizyczne 
    0310  4 000 000,00 

  Podatek od nieruchomości - os. prawne 
    0310  8 700 000,00 
  Podatek rolny - os. fizyczne 0320  100 000,00 
  Podatek rolny - os. prawne 0320  2 000,00 
  Podatek leśny - os. fizyczne 0330  13 000,00 
  Podatek leśny - os. prawne 0330  30 000,00 
  Podatek od środków transportowych - os. fizyczne  
    0340  300 000,00 
  Podatek od środków transportowych - os. prawne  
    0340  130 000,00 
  Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opła- 
 cany w formie karty podatkowej0350  30 000,00 
  Podatek od spadków i darowizn 0360 90 000,00 
  Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach  
 posiadających status gminy uzdrowiskowej 
    0390  2 100 000,00 
  Wpływy z opłaty skarbowej 0410  50 000,00 
  Wpływy z opłaty targowej 0430  140 000,00 
  Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0460  4 200,00 
  Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoho- 
 lowych  0480  630 000,00 
  Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 
 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  
    0490  8 100,00 
  Podatek od czynności cywilnoprawnych 
    0500  1 200 000,00 
  Wpływy z różnych opłat 0690  12 000,00 
  Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 
    0910  66 000,00 
  Wpływy z różnych dochodów 0970  150 000,00 
758 RóŻNe RoZlICZeNIA     10 293 898,56 
  Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych  
    2870  1 960 680,56 
  Subwencje ogólne z budżetu państwa 
    2920  8 333 218,00 
  w tym część oświatowa     8 333 218,00 
801 oŚWIATA I WyCHoWANIe   2 126 021,76 
  Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  
 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 
 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
 oraz innych umów o podobnym charakterze 
    0750  13 750,00 
  Wpływy z usług 0830  1 368 490,00 
  Wpływy z różnych dochodów 0970  150 000,00 
  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z  
 udziałem środków europejskich oraz środków, o których 
 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub  
 płatności w ramach budżetu środków europejskich
    2007  434 080,01 
  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych  
 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 
 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 
 płatności w ramach budżetu środków europejskich  
    2009  9 951,75 
  Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek  
 samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków  
 powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 
    2900  85 900,00 
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  
 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związ- 
 ków gmin)  6330  63 850,00 
852 PoMoC SPołeCZNA     4 334 912,00 
  Wpływy z usług 0830  705 950,00 
  Pozostałe odsetki 0920  6 400,00 
  Wpływy z różnych dochodów 0970  81 096,00 
  Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu 
 alimentacyjnego 0980  53 800,00 
  Dotacje celowe programów finansowanych z udziałem środ- 
 ków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 
 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 
 budżetu środków europejskich 2007  98 378,00 
  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzia- 
 łem środków europejskich oraz środków, z art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz 
  ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europej- 
 skich  2009  5 209,00 
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  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 
 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych  
 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  
    2010  2 881 420,00 
  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiza- 
 cję własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  
    2030  396 598,00 
  Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące re- 
 alizowane na podstawie porozumień (umów) między jednost- 
 kami samorzadu terytorialnego 2320  81 861,00 
  Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane  
 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
 innych zadań zleconych ustawami 
    2360  24 200,00 
853 PoZoSTAłe ZADANIA W ZAKReSIe PolITyKI  
 SPołeCZNeJ     140 000,00 
  Wpływy z usług 0830  140 000,00 
900 GoSPoDARKA KoMUNAlNA I oCHRoNA 
 ŚRoDoWISKA     2 843 200,00 
  Wpływy z opłaty produktowej 0400  100,00 
  Wpływy z różnych opłat 0690  825 500,00 
  Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 
    0960  180 000,00 
  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem  
 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5  
 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach  
 budżetu środków europejskich 6207  1 837 600,00 
921 KUlTURA I oCHRoNA DZIeDZICTWA 
 NARoDoWeGo     228 554,60 
  Wpływy z usług 0830  65 000,00 
  Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0840  112 000,00 
  Pozostałe odsetki 0920  54,60 
  Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 
    0960  1 500,00 
  Wpływy z różnych dochodów 0970  50 000,00 
926 KUlTURA FIZyCZNA     9 700,00 
  Wpływy z różnych dochodów 0970  9 700,00 

DoCHoDy oGółeM    57 877 206,71 

Dział Rozdział      Nazwa    Planowane 
                wydatki ogółem
010   Rolnictwo i łowiectwo             126 800,00    
01009 Spółki wodne            125 600,00    
01030 Izby rolnicze               1 200,00    
020   Leśnictwo               10 000,00    
02095 Pozostała działalność                 10 000,00    
600   Transport i łączność         5 392 726,56    
60013 Drogi publiczne wojewódzkie           182 000,00    
60014 Drogi publiczne powiatowe         1 081 046,00    
60016 Drogi publiczne gminne        4 129 680,56    
630   Turystyka               7 000,00    
63095 Pozostała działalność               7 000,00    
700   Gospodarka mieszkaniowa       2 779 900,00    
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej         
       1 293 000,00    
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 290 000,00    
70095 Pozostała działalność             196 900,00    
710   Działalność usługowa             163 000,00    
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 100 000,00    
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 30 000,00    
71035 Cmentarze                13 000,00    
71095 Pozostała działalność               20 000,00    
750   Administracja publiczna         6 221 612,00    
75011  Urzędy wojewódzkie                 86 054,00    
75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych             
       21 000,00    
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)           
       177 000,00    
75023 Urzędy gmin( miast i miast na prawach powiatu)        
       5 682 558,00    

WyDATKI

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego           
       200 000,00    
75095 Pozostała działalność               55 000,00    
751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
   i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 700,00    
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  
  i ochrony prawa               2 700,00    
754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
                      1 028 882,00    
75404 Komendy wojewódzkie Policji               10 000,00    
75406 Straż Graniczna               3 000,00    
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                 
       5 000,00    
75412 Ochotnicze straże pożarne             421 500,00    
75414 Obrona cywilna               3 400,00    
75416 Straż gminna (miejska)             575 982,00    
75421 Zarządzanie kryzysowe               10 000,00    
757   Obsługa długu publicznego           789 349,89    
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 
   jednostek samorządu terytorialnego 789 349,89    
758   Różne rozliczenia             430 000,00    
75818 Rezerwy ogólne i celowe           430 000,00    
801   Oświata i wychowanie                            21 553 065,76
80101 Szkoły podstawowe         8 395 483,00    
80104 Przedszkola         5 562 539,00    
80110  Gimnazja         4 624 514,05    
80113  Dowożenie uczniów do szkół           305 500,00    
80114  Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół           
       360 873,00    
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  87 029,00    
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne  2 082 945,00    
80195 Pozostała działalność             134 182,71    
851   Ochrona zdrowia             664 000,00    
85149 Programy polityki zdrowotnej              12 000,00    
85153 Zwalczanie narkomanii                20 000,00    
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi  610 000,00    
85195 Pozostała działalność               22 000,00    
852   Pomoc społeczna         6 391 721,00    
85202 Domy pomocy społecznej       1 800 638,00    
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzi- 
  nie                   6 000,00    
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimen- 
  tacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne  
  i rentowe z ubezpieczenia społecznego    2 886 798,00    
85213 Składki na ubezpieczenie  zdrowotne opłacane za osoby 
  pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 
  niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczest- 
  niczące w zajęciach w centrum integracji społecznej             
       15 126,00    
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia  
  emerytalne i rentowe             245 301,00    
85215 Dodatki mieszkaniowe            250 000,00    
85216 Zasiłki stałe             130 961,00    
85219 Ośrodki pomocy społecznej          826 543,00    
85295 Pozostała działalność              230 354,00    
853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej           
       724 640,00    
85305 Żłobki              724 640,00    
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 440 880,00    
85401 Świetlice szkolne             436 880,00    
85415 Pomoc materialna dla uczniów               4 000,00    
900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska       
       9 036 246,00    
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  3 367 560,00    
90003 Oczyszczanie miast i wsi           988 236,00    
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 847 850,00    
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
                400 000,00    
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg       1 140 000,00    
90095 Pozostała działalność             292 600,00    
921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 477 533,00    
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 452 650,00    
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 715 000,00    
92116  Biblioteki             523 000,00    
92118  Muzea              408 000,00    
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Ludkowie złoci
Nó i mómy kalyndarzowóm zime, a ponikiedy aji śniyg 

postraszy. To tak na pocieszyni wszystkim tym, co sie ni 
mógli na nióm doczkać. Mie tam doista nie było teschno, 
tóż sie mi też zaroziutko zima łodpłaciła. W piyrszy dziyń 
jak zaczyło suć, a było to we strzode przed Godami, szłach 
już tak na śćmiywku po sprawunki i drzisłach sobóm na 
chodniku. Kapke gańba mie było, tóż starałach sie hónym 
wykaraskać, ale każ też tam! Spadłach na pleca i zdało mi 
sie, że leżym jak taki chrobok, co sie ponikiedy przewróci 
do góry nogami i trzeja mu pumóc, bo sóm nie do rady sie 
łobrócić. Kielzałach, kielzałach nożyskami, ale wreszcie 
jakosik żech sie zwyrtła i łoprziłach sie na rynkach, nó  
i jakosik po wielkim trudzie stanyłach na nogi. Nale tako 
byłach potłóczóno, żech ledwo sie wlykła ku chałupie. Dlo 
smiłowanio! Dyć to dziepro poczóntek zimy, a jako dali 
bydzie?

Ale to jeszcze nic! Nim żech wyszła z chałupy, to mi kam-
ratka skozała, że już je gazeta świónteczno. Tóż stowóm  
w łogónku przi kiosku na Cieszyński i rachujym na palcach 
wiela tych gazet móm kupić, bo chciałach wysłać moji ciotce 
do Cieszyna z winszym i takim downym ustróniokóm, co 
teroski miyszkajóm w Krakowie i moji szkolnej kamratce, 
kiero wydała sie do Żor, a chciałach coby to wszyscy dostali 
przed Wilijóm. No i jedna dlo mnie. Jakiż byłyby to świynta 
bez gazety? Tóż jak żech prziszła na kolejke to prawiym, 
że chcym sztyry Ustroński. A ta mi łodpowiado: nima. 
Myślym se: psia krew, tóż ledwo gazete do kiosku dostali, 
a już ji nima! Cóż też tam było takigo, że ludzie jóm tak 
nogle wykupili? 

I tako łobolało poszmatłałach do „Ruchu”, choć doprow-
dy już mi sie ścigało. A w „Ruchu” panoczek też prawi, 
że gazety nima. Tóż pytóm sie: Do piernika, wielaż tego 
zamowiocie, że już w piyrszym dniu gazety chybio? A tyn 
wiycie co łodpowiedzioł? Że nie zamowiajóm i tela. Cosik 
podudroł pod nosym, że nie bydzie zy mnóm dyskutowoł. 
A czy jo chcym śnim rzóndzić? Dyć byłach zło jak diosek! 
Jako to może być, że prowie w całej dzielnicy ni ma Gazety 
Ustróński! Tako złoś wy mnie wlazła, żech zapómniała ło 
tej kopyrtce i zaś kwanckóm sie do Hermesa. Tam jeszcze 
gazeta leżała, tóż kupiłach sztyry i poszłach naspadek ku 
poczcie, coby wysłać downym ustróniokóm świonteczne 
wieści. 

Nale kiery tu mioł taki pomyślunek, żeby w kiosku gazety 
nie było? Dyć tu tela emerytów w blokach naokoło miyszko, 
a nie bydóm sie szmatłać przez pół Ustrónio po gazete.  
A gor w zimie. Przeca widzicie ledwo żech wyszła z chałupy, 
a tu tako ślizgawica, żech pacła sobóm jak dłógo. Myślym, 
że kierysi se to weźnie pod rozwage.                        Jewka

PoZIoMo: 1) otula szyję, 4) leśny duszek, 6) upinany 
na głowie, 8)  delfin w polu, 9) na nogach, 10) szkodnik 
ziemniaczany, 11) kuzynka katody, 12) stanęły przed 
Manhatanem, 13) mieszanina lekarstwa i syropu, 14) sąsiad 
Iranu, 15) nadmorski ośrodek olimpijski, 16) rywal punka, 
17) szach perski, 18) czeskie „tak”, 19) włoska królowa na 
polskim tronie, 20) region turystyczny w Norwegii.
PIoNoWo: 1) rodzaj dotacji, 2) zajęcie sceniczne,  
3) kuzynki kruków, 4) przebieralnia w teatrze, 5) noclegownia 
kierowców, 6) plany wykładów, 7) bicie braw, 11) po ranie 
ciętej (wspak), 13) porozumienie między państwami,  
14) imię carów.
Rozwiązanie (hasło) powstanie po odczytaniu liter z pól 
oznaczonych liczbami w dolnym rogu. Na rozwiązania 
oczekujemy do 20 stycznia.

Rozwiązanie Krzyżówki Świątecznej

GWIAZDKA*CHoINKA*PReZeNTy
Nagrodę w wysokości 50 zł oraz książkę ustroń-

skiego Wydawnictwa Koinonia otrzymują: Małgo-
rzata Wantulok z Ustronia, os. Manhatan 10/12 
oraz Józef Kołder, ul. Drozdów 19. Zapraszamy. 

BiBlioteka   poleca:

krZyżóWkA   krZyżóWkA   krZyżóWkA
30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł  30 zł

NoWoŚCI:
Krystyna Chiger, Daniel Paisner 
                        - „Dziewczynka w zielonym sweterku”
Historia Krystyny Chiger, Żydówki, która 14 miesięcy  

w czasie wojny ukrywała się z rodziną we lwowskich kanałach. 
Na podstawie tych wspomnień powstał film Agnieszki Holland 
– „W ciemności”.

Beata Pawlikowska – „Blondynka na safari”
Wszystko co powinno się wiedzieć o safari. Mnóstwo praktycz-

nych porad i informacji okraszonych fascynującymi opowieściami 
i ciekawostkami.

92195 Pozostała działalność             378 883,00    
926   Kultura fizyczna             432 323,00    
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 432 323,00    
    
oGółeM WyDATKI:                58 672 379,21 
    

Karta stałego klienta, 
Strzyżenia,

Koloryzacja, zabiegi pielęgnacyjne,
Przedłużanie włosów, 

Fantazyjna fryzura
Z A P R A S Z A M Y

Nowo otwarte 
ATELIER FRYZJERSKIE

„DEGGER”

Tel.663629913 
Ustroń, ul. A. Brody 19 (naprzeciwko sklepu Cerrefour)
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WSpOMNiENiE  O  Edku
Z Bogiem bądźcie, aż się zejdziem 

znów!
         tekst: ks. Jeremiah Eames Rankin
         melodia: William Gould Tomer

Tą piękną pieśnią, 27 grudnia 2011 
roku, mieszkańcy miasta pożegnali nie-
spodziewanie zmarłego, w wieku 81 lat, 
śp. Edwarda BAŁONA, zamieszkałego  
w Ustroniu przy ul. A. Brody.

Urodził się 5 września 1930 r. w Ocha-
bach jako syn Jana i Anny z domu Goszyk. 
Pierwsze kroki do szkoły podstawowej 
skierował w Drogomyślu, natomiast do 
Technikum Mechaniczno-Kuźniczego 
uczęszczał w Ustroniu, gdzie zamieszkał 
u wujostwa Goszyków. W 1958 r. poślubił 
Annę z domu Szarzec, z którą przeżył 53 
lata. Jedyny syn Jerzy w listopadzie ub. 
r. został dziadkiem, tym samym – zmarły 
– pradziadkiem, z czego ogromnie się 
cieszył.

Edek, z zamiłowania wędkarz, sadownik 
i pszczelarz, był człowiekiem bardzo to-
warzyskim, lubiącym przebywać z ludźmi. 
Przed czterema laty z gronem współwy-
znawców wyjechał turystycznie na wy-
cieczkę do Izraela, spełniając największe 
życiowe marzenie. Czynnie uczestniczył 
w spotkaniach parafialnych, pogłębiając 
swoją relację z Bogiem. Prawie co tydzień 
po porannych nabożeństwach w kościele 
ewangelicko-augsburskim, przychodził na 
kawę do klubu parafialnego, wymieniając 
ze znajomym, przy tej okazji, poglądy 
na przeróżne tematy. Tam i ja go bliżej 
poznałam, bowiem siedzieliśmy przy 
wspólnym stoliku.

Uroczystość żałobną w jego umiłowa-
nym kościele prowadziło dwóch księży: 
proboszcz, ks. radca Piotr Wowry oraz ks. 

Michał Matuszek. Główne motto kazania 
pożegnalnego oparte było na słowach  
z Ewangelii św. Jana: Ja jestem światłością 
świata. Słuchacze ceremonii pogrzebowej 
usłyszeli, iż każde pożegnanie rodzi ból  
i smutek, ale i skłania do retrospekcji, jak 
również do zastanowienia się nad sensem 
życia. Żałobę należy powierzyć Bogu. 
Serce choć ściśnięte jest bólem po stracie 
najbliższej osoby i nikt nie jest w stanie 
ogarnąć związanego z tym lęku, światłość 
Nowonarodzonego wnosi promień nadziei, 
która pozwala przejść przez dalsze życie. 
Żaden nie wie, kiedy wybije jego ostatnia 
godzina. Niemal na każdym kroku można 
spotkać osoby rozżalone i niezadowolone  
z różnych przyczyn. Wtedy należy odwołać 
się do Jezusa jako światłości świata, która 
jest źródłem światłości dla ludzkości.

W lipcu 2011 r. Edward zasłabł, ale 
pozbierał się i wrócił do swoich pasji. Nie-
stety niedomaganie po kilku miesiącach 
powróciło. 21 grudnia zmarł w Szpitalu 
Elżbietanek w Cieszynie.

W pogrzebie wzięło udział, oprócz licz-
nej rodziny, wielu przyjaciół, sąsiadów, 
przedstawicieli delegacji ustrońskiego 
Koła Pszczelarzy, byłych pracowników 
Kuźni Ustroń i Związku Emerytów przy 
Parafii Ewangelickiej, którzy w chwili 
pożegnania oddali hołd jego pamięci. 
Spoczął na miejscowym cmentarzu ewan-
gelickim. Nie zejdziemy się już nigdy na 
nabożeństwie, ani kawie w klubie para-
fialnym, lecz musimy głęboko wierzyć, 
że kiedyś zejdziemy się znów u naszego 
Zbawcy stóp.              elżbieta Sikora 

PRZYGARNIJ  
z w i e r z a k a !

Warunkiem adopcji jest zapewnienie psu 
dobrego domu, oraz podpisanie umowy 
adopcyjnej. 
Kontakt: Fundacja „Lepszy Świat”, 

tel. 782 71 77 71, 
e-mail: dea2@op.pl 

Wszystkie psy z cieszyńskiego schroni-
ska można zobaczyć na stronie: 
www.schronisko.cieszyn.pl 

Snaki 
  Snaki jest małym, wystraszonym 
szczeniakiem, który na razie bardzo 
sie boi, i potrzebuje trochę czasu, 
aby nabrać zaufania. Mimo, że jest 
na świecie dopiero od około czterech 
misięcy już spotkała go ze strony ludzi 
krzywda - pozbyto się go wrzucając 
do kontenera na śmieci, w Ustroniu. 
Piesek został na szczęście znaleziony  
i przekazany do schroniska w Cieszy-
nie. Teraz czeka na dobrych, cierpli-
wych i odpowiedzialnych opiekunów. 
Prawdopodobnie wyrośnie na większe-
go lub średniej wielkości pieska. 

Poniżej publikujemy list skierowany do 
Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń. 
W nawiązaniu do Listu do Redakcji, 

który ukazał się w nr 51 Gazety Ustrońskiej 
z 2011 r. informuję, że miał on głównie 
na celu zapobieżenie eskalacji konfliktu, 
jaki toczą Państwo z Kuźnią Polską w Sko-
czowie, uwidocznionego szczególnie w kilku 
publikacjach z bieżącego roku. W opinii 
kancelarii prawnej współpracującej z naszą 
Spółką istnieją już podstawy do skierowania 
sprawy na drogę postępowania sądowego, 
a nawet w niektórych przypadkach do za-
wiadomienia organów ścigania. W Liście 
sprostowano tylko kilka spośród wielu nie-
prawdziwych faktów, jakie zostały ostat-
nio podane do publicznej wiadomości. 
Członkowie Waszego Stowarzyszenia mają 
pełne prawo wspominać, archiwizować do-
kumenty i pamiątki, prezentować swoje 
stanowisko i opinie czy nawet rozpaczać 
po ustrońskiej kuźni, jednak niedopusz-

czalne jest publikowanie kłamstw i osz-
czerstw stawiających kogokolwiek i Spółkę 
w złym świetle, znieważanie, szkalowanie, 
zniesławianie, naruszanie dóbr osobistych, 
ujawnianie danych chronionych prawem.

Sama Spółka oraz nikt z zarządzających 
Kuźnią Polską nie zamierza prowadzić  
w tej sprawie dalszej polemiki. Proszę mieć 
świadomość, że prowadzona przez Was 
polityka informacyjna szkodzi przede wszyst-
kim interesom Spółki, dlatego w przypadku 
jej kontynuowania Spółka nie zawaha się 
podjąć w swojej obronie zdecydowanych 
kroków. Ponownie apeluję o opamiętanie 
się i zaniechanie wyżej wymienionych, 
niegodziwych praktyk, gdyż w innym przy-
padku następną korespondencją z Kuźni Pol-
skiej, jakiej mogą się spodziewać niektórzy 
członkowie Stowarzyszenia i osoby z nim 
związane, będą pozwy sądowe w sprawach, 
w których w mojej opinii tak naprawdę obie 
strony będą przegrane.           Z poważaniem 

                            dyrektor Dariusz Chwastek

liST  dO  rEdAkcJi
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MłOdZiEżOWA  i  ZbóJNickA
Sara Garba i Martyna Szafranek należały 

do grupy ponad 170 ustrońskich wolon-
tariuszy jubileuszowego finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dotarły do 
supermarketu Tesco na piechotę i prosiły 
o datki przed sklepem. 
- Miły pan ochroniarz poprosił nas do środ-
ka i piłyśmy gorącą czekoladę za darmo 
– opowiadają uczennice klasy 1a Gimna-
zjum nr 2. – A tych, którzy przychodzili  
z innych rejonów, wyrzucał, dzięki czemu 
zebrałyśmy chyba najwięcej pieniędzy 
ze wszystkich. Niektórzy uparli się, żeby 
zbierać pieniądze przed Tesco, chociaż 
wiedzieli, że my tam jesteśmy i zebrali 
chyba najmniej ze wszystkich. 
- Jak nie chcieli odpuścić, to poszłyśmy po 
ochroniarza i on załatwił sprawę – wspo-
minają. – Zebrałyśmy ponad 1358 zł. 
- Na pewno miałyśmy najwięcej papierko-
wych pieniędzy. Największym banknotem 
było 100 złotych od jednego pana. Para 
wrzuciła 90 złotych. 

Gdy pytam, dlaczego zdecydowały się 
poświęcić niedzielę na kwestowanie, Sara 
odpowiada:
- Wydaje mi się, że każdy mógłby poświę-
ceń jeden dzień w roku na szczytny cel. 
Sprzęt, który kupiła i kupi Fundacja WOŚP 
to bardzo poważna sprawa. Naprawdę 
ratuje życie.

Gimnazjalistki mają po 13 lat. Kiedy 
ruszała Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy nie było ich jeszcze na świecie. 
- Zawsze wrzucałam pieniądze do puszki, 
nawet kiedy byłam jeszcze bardzo mała. 
To była wielka radocha dostać serduszka 
– mówi Sara. 

Inny rejon wybrały Agnieszka Grzy-
bowska i Alicja Pacura, również uczennice 
Gimnazjum nr 2.
- Chodziłyśmy od kościoła ewangelickiego 
przez centrum, koło kościoła katolickiego 
aż na Zawodzie – mówi, Agnieszka, która 
kwestuje na WOŚP już po raz drugi. 
- Ludzie różnie reagowali. Niektórzy 
chętnie dawali, bo znają organizację,  
a inni omijali nas i nawet nie popatrzyli nam  
w oczy – mówi towarzyszka, która pierw-
szy raz pracowała jako wolontariuszka. 

- Kiedy ludzie zaczęli wychodzić z ko-
ścioła jedna pani bardzo głośno mówiła, 
że wspieranie akcji jest bardzo pobożne  
i zwracała się do innych, żeby ich zachęcić 
do wrzucania pieniędzy do puszki, bo to 
ratuje życie dzieci. Nie wszyscy jej słu-
chali – dodaje Alicja. 
- Bardzo dobrze jest to wszystko zorgani-
zowane – puszki, identyfikatory, licytacje, 
sztaby i dzięki temu udaje się zgromadzić 
aż tyle pieniędzy. Orkiestra jest starsza 
ode mnie o 5 lat, od dziecka uwielbiałam 
obklejać się serduszkami. A teraz sama 
mogę je wręczać. 

Wśród rówieśników dziewcząt panują 
różne opinie na temat Orkiestry, choć 
przeważają pozytywne oceny. Sama mło-
dzież nie dałaby jednak rady zorganizować 
zbiórki pieniędzy. Jak zawsze sztab miał 
swoją siedzibę w „Prażakówce”, a tworzyli 
go pracownicy Miejskiego Domu Kultu-
ry. Zaangażowani byli też nauczyciele, 
policjanci, strażnicy miejscy oraz ludzie 
dobrej woli, którzy co roku wspomagają 
wolontariuszy i wykonawców koncertu 
– wodą i oranżadą Michał Bożek właści-
ciel „Ustronianki”, drożdżówkami Urszula 

Skwara właścicielka „Delicji”, pizzą Szy-
mon Latanik właściciel Pizzeri „Nappoli” 
a ciepłym posiłkiem Angelika Krajewska 
- Leda z pubu Angel’s.

Dżdżysto, ponuro, zimno, mokro – 
tak można scharakteryzować dzień, na 
który przypadł jubileuszowy, 20. finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  
w Ustroniu. Szarość dnia rozweselały 
czerwone serduszka, które wolontariusze 
wręczali ludziom, popierającym akcję 
Jurka Owsiaka. Także Zbójnicka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy. Jej pomysło-
dawcą był Honorowy Zbójnik, prezes 
Beskidzkiego Klubu Kulinarnego Wie-
sław Wróblewski, który profesjonalnie  
i z wyczuciem poprowadził aukcję przed-
miotów podarowanych przez przyjaciół 
cieszyńskich zbójników. Zebrano ponad 
1400 złotych. Z wielkim rozmachem 
imprezę zorganizowali: Beskidzki Klub 
Kulinarny, Eurotoques Polska, Światowa 
Loża Smakoszy Beskidzkiej Kwaśnicy 
oraz Rada Zbójnicka Gromady Górali na 
Śląsku Cieszyńskim pod wodzą Wielkiego 
Zbójnika – Jana Sztefka. Był to bardzo 
udany zimowy debiut zbójników. Przez 
Karczmę Góralską nad Wisłą przewinęło 
się bardzo wielu ludzi, a dzięki temu 
zebrano sporą sumę pieniędzy. Każdy 
uczestnik imprezy mógł spróbować kwa-
śnicy ugotowanej na baraninie. Było jej aż 
300 litrów. Niesamowite jest, ilu uznanych 
artystów udało sie namówić do współpra-
cy. Wystąpiły najlepsze kapele góralskie 
Śląska Cieszyńskiego, poziom artystyczny 
godny był festiwalu. Zbójników wsparli: 
Dwuosobowa Orkiestra Góralska, kapela 
Moniki Wałach, kapela Tekla Klebetnica, 
kapela „Sarpacka”, „Brynioki”, Zbyszek 
Wałach i „Wałasi” oraz „Torka” Kaza 
Nędzy Urbasia. 

Muzycznie zakończył się też dzień na 
„Prażakówce”. Koncert zorganizowano, 
żeby podziękować młodym za pracę i jesz-
cze zebrać pieniądze z licytacji m.in. ga-
dżetów WOŚP i upominków od Kajetana 
Kajetanowicza. Tradycyjnie więcej osób 
kwestowało niż bawiło się na koncercie, 
ale i tak się udał. Oklaskiwano zespół TKZ 
Music i grupę Pawła Chwastka vel Chva-
ściu.                              Monika Niemiec

Zbójnicy częstowali kwaśnicą na baraninie.                                                   Fot. M. Niemiec

Wolontariusze zebrali w ustroniu 31.832,86 zł.                                               Fot. M. Niemiec
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www.ustron.pl

Czyszczenie dywanów, tapicerki. 
(33) 854-38-39, 602-704-384.

www.okna-besta.pl ZAPRA-
SZAMY USTROŃ tel. (33)854-
53-98.

Drewno podpałkowe, kominkowe, 
buk, brzoza, świerk, węgiel gro-
szek, transport. 518-201-189.

KOMANDOR-Ustroń, ul. Rynek 
3a – szafy, garderoby, zabudowy 
wnęk z drzwiami przesuwanymi 
i nie tylko… Zamów bezpłatny 
pomiar. 728-340-518,  33-854-22-
57. www.komandor-ustron.pl

Ogrodzenia-producent. (33) 488-
05-64.

Kupię radia, wzmacniacze, ko-
lumny, komputery, 607-912-559.

Kupię kolejki PIKO, HO, TT. 
Klocki LEGO, 790-467-020.

Części do samochodów osobo-
wych i ciężarowych, super ceny 
poleca i zaprasza FIRMA FOTA 
Bielsko, Karpacka 22, tel. 33-
8189100, kom-606912567.

Szukamy emeryta / renc is tę  
z Ustronia do pracy sezonowej na 
parkingu przy wyciągu na Czanto-
rię, 601 933 603.

AUTO KASACJA Ustroń-Herma-
nice, 502 143 690.

PROFESJONALNY GABINET 
MASAŻU zaprasza na zabiegi, 
694 102 335. Rejestracja od godz. 
15.00.

Zaopiekuję się każdym dzieckiem, 
tanio, 883 313 671.

Radia, wzmacniacze, gramofony, 
magnetofony kupię, 502 685 
400.

Do wynajęcia lokal pow. 70 
m2 na handel, usługi lub biuro  
w Ustroniu ul. 9 Listopada 3, 
tel.501 285 412.

W dniu 06.01.2012 na terenie 
Ustronia lub Wisły zaginęły doku-
menty z pojazdu VW Passat oraz 
kluczyki. Uczciwego znalazcę 
proszę o kontakt pod nr telefonu 
509 715 419.

Mieszkanie w prywatnym budyn-
ku - osobne wejście, do wynajęcia, 
606 117 349.

Pokój do wynajęcia, 600 550 
554.

Pokój blisko centrum na dłużej do 
wynajęcia, 505 201 564.

Sprzedam sprzęt narciarski, ubiory 
(4-8 lat), 609 533 511.

dziesięć  lat  temu
W ostatnich czasach wszelkiej maści oszuści i złodzieje upodo-

bali sobie telefony komórkowe. Gdyby je kupowali, to pół biedy. 
Niestety kradną  je. 13 grudnia  pisaliśmy o  wyłudzeniu dwóch 
telefonów komórkowych. 28 grudnia z mniejszą finezją, ale też 
skutecznie napadnięto na sklep przy ul. Ogrodowej. Sklep jest 
czynny do 17, a tuż po tej godzinie do środka wpadli rabusie  
w kominiarkach na głowach i  po skrępowaniu sprzedawcy skradli 
telefony komórkowe i gotówkę. Po dwudziestu minutach poinfor-
mowano policję o napadzie, niestety bandyci dawno już zbiegli. 

Przy  znaczącym wsparciu ustrońskiego samorządu zakupiono 
dla policji w naszym mieście nowy samochód operacyjny. Jest 
to skoda octavia specjalnie przystosowana do pracy w poli-
cji. Siedzenia z przodu są ściśle odgrodzone od miejsc z tyłu. 
Zresztą miejsca z tyłu nie wyglądają zachęcająco, ale za to są 
praktyczne przy czyszczeniu po przewożeniu delikwentów do izby 
wytrzeźwień. Cały tył to po prostu kabina plastikowa bez klamek.  
O przeznaczeniu 45.000 zł na ten samochód zdecydowała Rada 
Miasta.

  W okresie świątecznonoworocznym frekwencja była niespotyka-
na, ze względu na świetne warunki narciarskie  informuje Rudolf 
Krużołek, prezes Zarządu Spółki Kolej Linowa „Czantoria”.  Po 
Nowym Roku sporo osób wyjechało i nie ma już kolejek. Są też 
pewnie tacy, którzy boją się wyjazdu w góry, ponieważ w wielu 
regionach kraju drogi są nieprzejezdne. U nas na szczęście nie 
jest tak źle. Drogi są przejezdne, a nasz parking jest dobrze 
przygotowany.  Ponadto część narciarzy przyjeżdża pociągami. 
Dzisiaj (3.01.) na górnej stacji kolejki zanotowano minus 17°C, 
a amatorów białego szaleństwa nie brakuje - dodaje R. Krużo-
łek. - Po okresie świątecznym liczymy na większy ruch podczas 
weekendów, chociaż to będzie oczywiście zależało od pogody 
i przejezdności dróg. W każdym razie my zapraszamy: mamy 
sprawne urządzenia i,  co istotne, stare ceny. Bilety będą droższe 
dopiero w połowie roku.

Przez trzy dni na przełomie roku beskidzkie szczyty pokonywał 
Andrzej Georg z Ustronia. W eskapadzie towarzyszyli mu Krzysz-
tof Gandor ze Strumienia i Robert Noszka ze Skoczowa. Przed 
rokiem, wówczas starosta, A. Georg biegł w Sylwestra i Nowy Rok 
dookoła powiatu cieszynskiego.                           Wybrała: (mn)

*    *    *

        KUlTURA
14.1  godz. 16.00   Koncert Kolęd Prawosławnych i Muzyki 
              Cerkiewnej – ukraiński  chór Cerkiewny Wo- 
              skresinnia, kościół ewangelicko-augsburski, 
              cena biletu: 15 zł.
14.1 godz. 19.00   Bal Gimnazjum nr 2. Bilety do nabycia  
              w sekretariacie Gimnazjum nr 2, MDK „Pra- 
              żakówka”.
17.1  godz. 14.00  Międzyszkolny Turniej Szachowy o Drużyno- 
              we Mistrzostwo Ustronia Juniorów, MDK  
              „Prażakówka”.
19.1 godz.16.00   Jasełka w wykonaniu podopiecznych 
              Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wy- 
              chowawczego w Ustroniu Nierodzimiu, sala 
              widowiskowa, MDK „Prażakówka”.
   

*    *    *

12.1	 	 	 Na Zawodziu ul. Sanatoryjna 7   tel. 854-46-58
13-14.1  Elba  ul. cieszyńska 2  tel. 854-21-02
	15-16.1	 	 111	 	 ul. Skoczowska 111  tel. 854-24-89
17-18.1   centrum   ul. daszyńskiego 8  tel. 854-57-76
19-20.1	 	 	pod Najadą  ul. 3 Maja 13   tel. 854-24-59	
Zmiana dyżuru następuje o godz. 9 rano.

Z satysfakcją spoglądamy z okien redakcji na ten przybytek, wiedząc 
że w przypadku awarii Wc mamy kabinę zastępczą. Fot. W. Suchta

*    *    *
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felieton
W kręgu filozoficznej 

refleksji (112)

felieton
Tak sobie myślę

Niezwykły prezent
Na prezent gwiazdkowy od swojej 

wnuczki dostałem książkę. Nie byłoby  
w tym nic dziwnego i nadzwyczajnego, 
bo przecież sam przy każdej okazji nama-
wiam do wzajemnego obdarowywania się 
książkami. Książka jest bowiem trwałym 
i pożytecznym prezentem. Może więc 
wnuczka poszła za radą dziadka... Tylko, 
że ta książka, którą od niej dostałem, 
różni się od tych, które mam w swojej 
biblioteczce tym, że właściwie nie jest do 
czytania, lecz do … napisania. W tytule za-
wiera prośbę wnuczki: „Dziadku opowiedz 
(mi)”. A w podtytule jest stwierdzenie, że 
ma to być zapis moich wspomnień. 

Trochę przesadziłem pisząc, że nie 
jest to książka do czytania. Znajdziemy  
w niej bowiem nieco informacji, głównie  
o tym jak ma wyglądać rozmowa dziadka 
z wnuczką i zestaw pytań, na które dziadek 
powinien odpowiedzieć. Pytania te zostały 
zestawione w następujących blokach te-
matycznych: 1. O rodzinie i krewnych, 2. 

O codziennym życiu, 3. O wykształceniu  
i życiu zawodowym, 4. O założeniu ro-
dziny, 5. O hobby i spędzaniu wolne-
go czasu, 6. O ważniejszych chwilach  
i wydarzeniach, 7. O mądrości życiowej  
i ważniejszych przemyśleniach.

Zapewne chodzi o to, aby na podstawie 
relacji dziadków, wnuki uzyskały obraz 
ich życia. I to obraz opisany przez  samych 
dziadków. To prawda, przy różnych oka-
zjach, dziadkowie, a i babcie, opowiadają 
wnukom o swoim życiu. Są to jednak 
opowieści dość przypadkowe, mówiące 
tylko o niektórych elementach ich życia. 
A do tego słuchane są często nieuważnie  
i szybko zapominane. I okazuje się, że tak 
naprawdę wnuki niewiele wiedzą o swo-
ich dziadkach. Nawet o najważniejszych 
datach i wydarzeniach w ich życiu. O tym 
jak żyli i czym się zajmowali.

Dzieje się tak również dlatego, że co-
raz częściej dziadkowie nie mieszkają 
razem z wnukami. Nieraz oddaleni są od 
siebie o setki, a nawet tysiące kilometrów  
i spotykają się rzadko, tylko od czasu do 
czasu... A i domowe obyczaje są też inne 
niż to dawniej bywało. Kiedyś czasem 
rodzinnych opowieści były długie, zimowe 
wieczory. To wtedy babcie i dziadkowie 
opowiadali o swoim życiu i o tym jak 
to dawniej bywało... Dzisiaj wieczorem 

włącza się telewizor, a wyłącza się dziad-
ków. A może nawet częściej oni sami się 
wyłączają oglądając namiętnie ulubione 
seriale czy transmisje z imprez sporto-
wych? I tak członkowie rodziny coraz 
mniej wiedzą o sobie nawzajem. A przez 
to coraz trudniej im się porozumieć i coraz 
bardziej oddalają się od siebie. Wszak do 
wzajemnej bliskości potrzebne jest dobre 
poznanie się i zrozumienie. Tym bardziej 
potrzebne im bardziej warunki, w których 
żyły poprzednie pokolenia, różnią się od 
warunków, w których żyjemy obecnie.

W gwiazdkowym podarunku mojej 
wnuczki dostrzegam chęć dowiedzenia się 
czegoś więcej o mnie i o naszej rodzinie, 
a także uporządkowania tego, co już wie. 
Myślę, że młodzi, przynajmniej od czasu 
do czasu, chcą dowiedzieć się czegoś 
więcej o swoich przodkach, szczególnie 
o najbliższych; rodzicach i dziadkach. Za-
pewne jest to obydwu stronom potrzebne. 
Dlatego też po skończeniu tego felietonu  
zabieram się do napisania książki poda-
rowanej mi przez wnuczkę. Pamiętam 
bowiem o tym, że ta książka jest nie tyle do 
czytania, co do napisania. A także o tym, 
że ten gwiazdkowy prezent, po  napisaniu 
odpowiedzi na postawione w nim pytania, 
należy zwrócić ofiarodawczyni.

                                            Jerzy Bór 

1. W Ustroniu w ramach Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy grała jedyna 
w kraju Zbójnicka Orkiestra Świątecznej 
Pomocy. Wielki Zbójnik Jan Sztefek, 
organizator Zbójnickiej Orkiestry, zlecił 
mi przygotowanie mini-wykładu na tą 
maxi-okazję. Zaproponowałem rozwa-
żania „O zbójnickiej dobroczynności?”. 
Tak sformułowany tytuł prowokuje do 
refleksji nad tym, czym powinna być 
dobroczynność. Prowokuje m.in. dlatego, 
gdyż nasuwa się wątpliwość, czy można 
zasadnie zestawić z sobą postawę zbój-
nicką, w którą wpisana jest doza brutalno-
ści i bezprawia, ze wspaniałomyślnością  
i szlachetnością dobroczynności? Pytanie 
to proszę potraktować jako pobudzenie 
intelektu do przemyślenia, czym jest czy-
nienie dobra.

2. Dziwne i ważne to słowo „dobro”.  
W codziennym języku mówimy o „do-
brych butach” i „dobrej zupie” oraz  
o „dobrym dniu” i o tym, że jakiś stan 
rzeczy zmienia się i „zmierza ku dobre-
mu”, zarazem mówimy także o „dobru 
najwyższym” i „absolutnym dobru”. 

2.1. Są sytuacje, w których uwidacznia 
się, że coś nie tylko jest dobre, ale iż jest 
dobrem. Dla kogoś głodnego i zmarznię-
tego gorąca zupa jest dobrem. Patrząc 
na nią widzi dobro, którego szczególnie 
pragnął, a które wcześniej było dla niego 
niedostępne. „Dobro”, to nie tylko przy-
miotnik, który stosujemy jako określenie 
wartościujące i jako retoryczny ozdobnik, 

ale to także może być rzeczownik, trafnie 
odniesiony do danej rzeczy lub osoby, która 
w danej sytuacji po prostu jest dobrem. 
Warto nad takim użyciem słowa „dobro” 
się zastanowić. 

2.2. Dobro pojęte absolutnie zapisujemy 
również z dużych liter, jako „Dobro Naj-
wyższe”, które nadaje życiu zasadniczy sens 
i w wymiarze moralnym wprowadza ład  
w przepełnioną niepokojem i niepewnością 
ludzką egzystencję. Można zauważyć, że 
osoby określające Boga mianem Dobra 
Najwyższego w aktach religijnych dzię-
kują temu Dobru za wszelkie dobra, gdyż  
w Dobru Najwyższym upatrują podstawowe 
źródło i zasadniczą miarę wszelkich dóbr.

2.3. W większości języków europejskich 
klasyczne formy powitania i pożegnania 
brzmią „dzień dobry”, „dobry wieczór”  
i „dobranoc”. Zawierają one w sobie ży-
czenie, aby życie ludzkie i relacje między-
ludzkie przepojone były dobrem.

2.4. Do składanych przy różnych okazjach 
życzeń „wszelkiego dobra” i „wszystkiego, 
co dobre”, trzeba wprowadzić istotne do-
pełnienie: „wszelkiego dobra, które będzie 
dobrze użyte i tym samym nie przyczyni 
się do pomnożenia zła”. Takie zastrzeżenie 
należy wprowadzić, gdyż to co jest dobre 
i to, co jest dobrem może zostać źle spo-
żytkowane; dlatego w etyce przestrzega się 
przed możliwością złego użycia dóbr.

2.5. Paradoksalnie okazuje się, że do-
brem źle użytym mogą być przekazane 
komuś prezenty. Dobrem źle użytym może 
być ryba podana wprost do konsumpcji, 
zamiast wędki, którą należy nauczyć się 
posługiwać, a właściwie zamiast naucze-
nia jak samemu zrobić sobie odpowiednią 
wędkę. Źle udzielana pomoc może uzależ-
niać i uczyć bezradności.     

3. W staropolskich słowach „dobro-

czyńca” i „darczyńca” brzmi niebanalne 
określenie istotnych cech postawy osoby 
czyniącej dobro. Ona nie tylko daje jakiś 
prezent, ale jak wskazują na to słowa 
„dobroczyńca” i „darczyńca” ona coś 
czyni, ona sprawia, że określone dobro się 
urzeczywistnia, a bez jej aktywności tego 
dobra by nie było. Jej czyn zmienia rzeczy-
wistość na lepszą niż dotychczas była. 

3.1. Jeśli aktywnie świadczy się dobro  
i czyni dar, to w tym dobru i darze jest 
także w pewien sposób obecny sam do-
broczyńca i darczyńca.

3.2. Jeśli mam moc sprawiać dobro, to 
wówczas ani ja nie jestem „taki najgor-
szy”, gdyż mogę czynić jakieś dobro, ani 
ludzki świat nie jest „taki najgorszy”, gdyż 
można w nim sprawiać dobro i – mimo 
wielości doświadczanego zła – zmieniać 
go na lepsze.

4. W ludowych podaniach występują 
dobrzy zbójnicy, którzy zabierają tym, co 
mają aż nadto dóbr, którym ich zbywa, na-
tomiast obdarzają tymi dobrami doświad-
czających niedostatku. Wnikliwie roz-
poznając własne zasoby można dostrzec 
– zbójnickim okiem Janosika z ludowych 
podań – iż jesteśmy w posiadaniu takich 
dóbr, które czym prędzej powinny trafić  
w ręce osób doświadczających niedostat-
ku. Powinniśmy wobec samych siebie po-
stępować jak owi dobrzy zbójnicy, stając 
się dobroczyńcami i darczyńcami.

5. Jeśli w każdym z nas obecny jest 
– przyznajmy to uczciwie – „kawał 
zbója”, to niechaj też każdy z nas – jak  
w legendach o dobrych zbójnikach – czy-
ni na miarę swych możliwości dobro. 
Tak, aby osoby doświadczające dobra 
z naszej strony mogły nas obdarzyć za-
szczytnym i pełnym honoru mianem do-
broczyńcy.                  Marek Rembierz  
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W końcu radość ze zwycięstwa.                                                                         Fot. W. Suchta

Pierwszy mecz Siły w 2012 r. i pierwsza 
wygrana, choć zwycięstwo rodziło się  
w bólach. Mecz III ligi siatkówki rozegra-
no w sobotę 7 stycznia w sali SP-2. 

Siła w drugim etapie rozgrywek wystę-
puje w grupie walczącej o utrzymanie się 
w III lidze. Wcześniej w tym drugim etapie 
nasi siatkarze przegrali z rzędu trzy mecze 
i na swym koncie posiadali tylko punkty 
zdobyte w pierwszym etapie. Podejmując 
na własnym boisku siatkarzy z Gliwic 
można było liczyć na łatwe zwycięstwo. 
Tymczasem przegrywamy dość gładko 
pierwszego seta. Drugi i trzeci set to pokaz 
przewagi Siły, ale coś się zatarło w secie 
czwartym i o zwycięstwie decydował 
set piąty. Nasi siatkarze nadal popełniają 
zbyt wiele prostych błędów i przegrywają 

w drużynie. Siła natomiast to bardzo fajna, 
doświadczona drużyna, moi chłopcy mogli 
się czegoś nauczyć, więc jestem zadowo-
lony. Poziom meczu wysoki, szczególnie 
że Siła to zespół mocno atakujący, dobrze 
zorganizowany. My dziś zagraliśmy bar-
dzo dobrze, zważywszy brak doświad-
czenia u wielu zawodników. Spróbujemy 
powalczyć o utrzymanie i może uda się 
jeszcze zdobyć parę punktów. Wszystko 
zaprocentuje w przyszłości.

Trener Siły Zbigniew Gruszczyk: - Był 
to mecz, który powinniśmy wygrać za trzy 
punkty, ale mieliśmy jakieś dziwne prze-
stoje. Z drugiej strony dość ciężko gra się 
z takim zespołem, bo nie wiadomo na co 
liczyć. Przeciwnik grał bardzo żywiołowo 
i ustawienie na nich taktyki było bardzo 
ciężkie. W pierwszym secie tak to wyglą-
dało, jakbyśmy chcieli wygrać na stojąco, 
a to nie jest możliwe z żadnym zespołem. 
Drugi i trzeci set lepszy, gra płynna, dobra 
zagrywka i wtedy można grać. Niestety 
w czwartym secie w jednym ustawieniu 
straciliśmy punkty i nie udało się odro-
bić. Mimo wszystko powinniśmy wygrać 
za trzy punkty, choć trzeba cieszyć się  
z dwóch punktów, bo ostatnio nam ciężko 
idzie. Dalej musimy walczyć. Bo punkty są 
nam potrzebne. Może po wygranej zmieni 
się na lepsze nastawienie zespołu. 

                                   Wojsław Suchta

5:8. Coś się jednak zmieniło po zmianie 
stron, Siła zagrała na swym normalnym 
poziomie i wygrała. Mecz obfitował w 
wiele długich wymian piłek, poświęceń 
zawodników, niemożliwych obron w wy-
konaniu siatkarzy z Gliwic, co było bardzo 
widowiskowe, ale nie najlepiej świadczy 
o skuteczności ataku Siły.

Trener SiKReT Gliwice Michał lacho-
wicz: - Jestem zadowolony z tego spo-
tkania, bo dawno nie zrobiliśmy żadnych 
punktów, a z Siłą się udało, pomimo że 
graliśmy z tą drużyną po raz pierwszy. Siła 
w pierwszym secie zrobiła bardzo dużo 
błędów i przegrała. Jesteśmy na ostatnim 
miejscu w tabeli i nie liczyliśmy na nic  
w Ustroniu, szczególnie, że przyjechali-
śmy w bardzo młodym składzie z kadetami 
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W spotkaniu 7 kolejki ligi wojewódzkiej 
młodzików młodszych piłkarze ręczni 
MKS Ustroń rozegrali mecz wyjazdowy 
w Chorzowie z tamtejszym Zrywem. 
Większa część pierwszej połowy meczu 
przebiegała pod dyktando zawodników 
z Ustronia, którzy prowadzili 4:1 i 7:4. 
Ostatni remis w spotkaniu 12:12 zanoto-
wano w 19 minucie spotkania. Potem do 
głosu doszli gospodarze kończąc pierwszą 

połowę prowadząc 4 bramkami. Druga po-
łowa przebiega już wyraźnie pod dyktando 
dużo wyższych i silniejszych fizycznie 
gospodarzy. Mecz zakończył się wyso-
ką wygraną zawodników Zrywu, którzy  
w rozgrywkach ligowych nie stracili jesz-
cze punktu. W poniedziałek 16 stycznia 
o godz. 16.30 zespół MKS Ustroń gra  
u siebie w hali SP-1 mecz z Pogonią 1945 
Zabrze.                                              (pb)

Zryw Chorzów - MKS Ustroń 38:23 (17:13)
dO  19  MiNuTy

TRS Siła - SiKReT Gliwice 3:2 (-23, 14, 17, -19, 12)

III  lIGA żyWiOłOWA  GrA
1	 AZS	ATH	Bielsko-Biała		 27
2	 UKS	„QUO-VADIS”	Makoszowy		 26
3	 MTS	As	Myszków		 24
4	 KS	Halny	Węgierska	Górka		 22
5	 UKS	PIK	Katowice		 20
6	 TRS	Siła	Ustroń		 16
7	 TKKF	Czarni	Katowice		 15
8	 BBTS	Włókniarz	Bielsko-Biała		 9
9	 MUKS	Michałkowice		 8
10	 SiKReT	Gliwice		 4

Siła w ataku.                           Fot. W. Suchta


